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Společně realizovat
vaše plány…

Vybíráme
HYBRIDNÍ TISKOVÁ PRODUKCE

PRODUKČNÍ WORKFLOW 
A MIS V PRAXI

JIŽ 50 000 
TISKOVÝCH JEDNOTEK V B2

Jedním ze základních trendů, s nimiž se můžeme setkat v polygra-

fických provozech po celém světě, je komplexnost nabízených tisko-

vých služeb. Žádný podnikatel si nemůže dovolit zákazníkovy potře-

by nechat jakkoliv neuspokojené, je třeba mu vyjít vstříc a aktivně ho 

učit novým možnostem sdělování informace prostřednictvím tisku. 

Nové možnosti musejí vždy účinně zasahovat trh a být pro klienta 

ekonomicky výhodné. Pak je využije, a bude opakovaně využívat. Bu-

de se tedy vracet do dobré tiskárny a utrácet zde své peníze. Jedním 

z nástrojů, jak klienta plně obsloužit a zároveň maximalizovat efek-

tivitu svého provozu, je hybridní tisková produkce. Princip hybridní 

tiskárny přitom vychází z toho, že jedna tisková technologie nemů-

že pokrýt různorodé požadavky klienta na variabilní či nízký náklad 

tiskoviny, na kvalitu produkce a speciální efekty tisku nebo na netra-

diční tiskoviny s personalizovaným obsahem.

Typickým představitelem provozu s hybridní tiskovou produkci je 

i společnost Tiskárna Expodata-Didot, spol. s r. o., se sídlem v Brně, 

která patří mezi moderně vybavené polygrafické provozy, kde je kla-

den velký důraz nejenom na kvalitu tisku a celkovou produktivitu 

tisku, ale i na moderní postupy vedoucí k zefektivnění a zautoma-

tizování celé polygrafické výroby. Dokladem toho je i skutečnost, 

že právě v této tiskárně došlo k plnému propojení aplikací produk-

čního workflow Prinect s informačním a ekonomickým systémem 

MIS, který je zde představován řešením Heidelberg Prinect Prinance. 

Dovršením centralizace datových toků v loňském roce získala tiskár-

na absolutní přehled o průběhu tiskových zakázek tiskárnou, včetně 

ukazatelů o jejich rentabilitě.

Společnost Heidelberger Druckmaschinen AG oslavila v nedávné 

době u archových ofsetových strojů ve středním formátu malé ju-

bileum, když oznámila, že v této formátové řadě vyrobila tiskovou 

jednotku s pořadovým číslem 50 000. Do středního formátu přitom 

společnost Heidelberg vstoupila v roce 1980 řadou M-Offset, o čtr-

náct let později pak spatřil světlo světa první tiskový stroj Heidelberg 

Speedmaster SM 74. V novém tisíciletí pak k výrazně modernizované-

mu stroji přibyla další zařízení, jako byly tiskové stroje Printmaster 

PM 74, Speedmaster CD 74 či od loňského roku Speedmaster XL 75 

patřící do kategorie Peak Performance Class.

Vážení čtenáři,

Vítám vás při čtení nového 

vydání Heidelberg Info. Díky 

ekonomické situaci se v mnoha 

podobách skloňují výrazy ja-

ko zvyšování efektivity, tempo 

obrátkovosti zboží, zlepšování 

logistiky, vázanost kapitálu či 

analýza vztahů se zadavateli. 

Uchopit vizi a přání vašeho zákazníka, efektivně ji zrealizovat 

a zbavit zákazníka starostí, to platí v případě dokonalé spolu-

práce mezi dodavatelem a zákazníkem. Odpovídá ale vaše na-

bídka přáním zákazníků? Odpovídá tomu vaše výrobní vyba-

vení a nastavení komunikace mezi vámi a zadavateli zakázek? 

Jistě se nad touto otázkou zamýšlíte a hledáte zlepšení nabídky 

svých služeb. Věřím, že v tomto čísle Heidelberg Info najdete za-

jímavé impulzy pro další práci, a pokud vám vnuknou novou 

myšlenku, jak dál, pak toto číslo nevyšlo zbytečně. Pokud vás 

některé téma osloví, což bychom si přáli, neváhejte kontaktovat 

naše specialisty a odborníky. Jsme tu pro vás, abychom společně 

rozvíjeli a realizovali vaše plány.

Přeji vám příjemné čtení a bohatý užitek,

váš Tomáš Hejzlar
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HEIDELBERG 
A EMBAXPRINT 2009

Již v lednu společnost Heidelberg Praha ofi-

ciálně oznámila, že se nezúčastní letošního 

oborového veletrhu EmbaxPrint 2009 v Brně. 

Heidelberg Praha nebude mít své zastoupení 

mezi vystavovateli a nebude se na veletrhu 

profilovat ani v doprovodných 

programech nebo partner-

ských projektech. O neúčas-

ti Heidelbergu bylo rozhod-

nuto již během roku 2008, 

tedy dlouho předtím, než 

se na světových trzích za-

čínala projevovat dnešní 

ekonomická nestabilita. 

Ta neměla na konečné roz-

hodnutí zásadní vliv. 

Rozhodování o neúčasti ne-

bylo vůbec jednoduché, vždyť 

Heidelberg se veletrhu zúčastňo-

val pravidelně od počátku devadesátých let 

a vždy do Brna přivážel nejmodernější po-

lygrafické technologie. Často také na Emba-

xu prezentoval stroje a zařízení, které byly 

pro český trh technologickými novinkami, 

a vždy se snažil posouvat český polygrafický 

trh kupředu. Každá firma však musí pečli-

vě vážit a plánovat svou marketingovou ko-

munikaci a dobře zvažovat, zda konkrétními 

marketingovými prostředky dobře oslovuje 

zvolený segment trhu. Způsob komunika-

ce, dostupnost informací a do určité míry 

i obchodní techniky se postupem času mě-

ní, a tak se i Heidelberg snaží svůj marke-

tingový přístup měnit. Jeho snahou je být 

zákazníkům co nejblíže, a pokud možno, co 

nejadresněji je oslovovat. V takovém marke-

tingovém konceptu pro EmbaxPrint 2009 

bohužel místo nezbylo.

OCENĚNÍ PRO HEIDELBERG

Stroje a zařízení společnosti Heidelberg tra-

dičně sbírají na výstavách celou řadu oceně-

ní, a to nejenom za technologická řešení, ale 

i za design. Dokladem tohoto tvrzení je i sku-

tečnost, že tiskový stroj Speedmaster XL 162 

a řídicí pult Prinect Press Center získaly ce-

nu za výjimečné řešení Good Design Award. 

Není bez zajímavosti, že jde o nejdéle udělo-

vané ocenění svého druhu, které se těší ce-

losvětové prestiži. 

Mezinárodní 

porota v New Yorku a Los Angeles pro tento 

ročník přitom vybírala ze stovek návrhů vý-

robků z 34 zemí. Za tímto úspěchem mimo 

jiné stojí úsek průmyslového designu společ-

nosti Heidelberg. Ten je představován dese-

tičlenným týmem, jenž pravidelně získává 

mezinárodní ocenění za design. Od konce 

roku 2007 poskytuje tento tým své služby ta-

ké externě dalším společnostem.

DALŠÍ SPEEDMASTERY 
NA MORAVU

Hned dvě moravské tiskárny se v nedáv-

né době vybavily novými tiskovými stroji 

od společnosti Heidelberg pracujícími v ma-

ximálním formátu B3. Ostravská tiskár-

na Propis pana Pavla Všolka za-

čala tisknout na novém 

čtyřbarvovém stroji 

Speedmaster SM 52-4 

v provedení dru-

pa 2008, který byl 

zakoupen společně 

s jednonožovou ře-

začkou  POLAR 78X. 

Ostravský Propis je 

malá merkantilní 

tiskárna v katego-

rii do deseti zaměst-

nanců. Nově nainsta-

lované technologie výrazně zvyšují její 

kapacitní a termínové možnosti.

V pětibarvovém provedení doplněném i la-

kovacím agregátem byl pak stejný stroj uve-

den do provozu i ve společnosti Ekobal z Rož-

nova pod Radhoštěm. Rožnovská společnost 

přitom není klasická merkantilní tiskárna, 

ale jde o podnik specializující se především 

na výrobu potravinářských obalů. Kromě no-

vého tiskového stroje dodala společnost Hei-

delberg rožnovskému Ekobalu nedávno také 

výsekový stroj Kama.

POLAR TIP: KOREKCE TLOUŠŤKY NOŽE

U jednonožových řezaček jsou většinou nože montovány z přední strany, což však 

může přinášet do výrobního cyklu i některé nepřesnosti spojené například s rozdíl-

nou tloušťkou řezacích nožů. Při větší tloušťce totiž může docházet k rozdílnému 

náměru a tím i k výsledným nepřesnostem v řezu. 

U jednonožových řezaček POLAR je však zavedena korekce tloušťky nože, která vy-

chází ze seznamu používaných nožů, u nichž vždy u prvního je provedeno kontrol-

ní měření, při každém dalším použití tohoto nože je pak nastavení provedeno vždy 

podle původně nastavených hodnot. Když obsluha změní nůž, systém je informován 

o právě použitém nástroji a ze seznamu se nastaví příslušné hodnoty pro konkrétní 

korekci tloušťky. Funkce je dostupná pro řezačky řady X a XT v plné šíři výrobního 

spektra, ve verzi Autotrim je dostupná pro řezačky s šíří řezu 115 až 176 cm.
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Komplexnost nabízených tiskových služeb je 

jedním ze současných trendů. Žádný podni-

katel si nemůže dovolit zákazníkovy potřeby 

nechat jakkoliv neuspokojené, je třeba mu 

vyjít vstříc a aktivně ho učit novým možnos-

tem sdělování informace prostřednictvím 

tisku. Nové možnosti musejí vždy účinně za-

sahovat trh a být pro klienta ekonomicky vý-

hodné. Pak je využije, a bude opakovaně vy-

užívat. Bude se tedy vracet do dobré tiskárny 

a utrácet zde své peníze. Jedním z nástrojů, 

jak klienta plně obsloužit a zároveň maxima-

lizovat efektivitu svého provozu, je hybridní 

tisková produkce.

Princip hybridní produkce je přitom poměr-

ně jednoduchý. Vychází z toho, že jedna tis-

ková technologie nemůže pokrýt různorodé 

požadavky klienta na variabilní či nízký ná-

klad tiskoviny, na kvalitu produkce a speciál-

ní efekty tisku nebo na netradiční tiskoviny 

s personalizovaným obsahem. Tiskárna se te-

dy musí vybavovat různými tiskovými tech-

nologiemi, které ve svém celku spolupracují 

a umožní bezezbytku splnit i netradiční po-

žadavky zákazníka. Na následujících řádcích 

si popíšeme komponenty takové hybridní tis-

kárny, která využívá v součinnosti klasický of-

setový tiskový stroj, ofsetový stroj s krátkým 

barevníkem a digitální systém. Aby vše praco-

valo v součinnosti a zakázky mohly být efek-

tivně zpracovány na jakémkoliv stroji, nebo 

přesměrovány na optimální technologii při 

změně požadavků klienta, musí zde existovat 

určitá integrace technologií, určitý systém, 

který celý výrobní proces sjednocuje a umož-

ňuje jeho transparentní řízení. Tímto systé-

mem je workflow Heidelberg Prinect s in-

tegračním prvkem formátu JDF, který umí 

zakázku nejenom komplexně popsat, ale ná-

sledně i velmi automatizovaně zpracovat. Zá-

roveň se stará o tisková data a jejich konverzi 

pro různé tiskové podmínky. Pracovní postu-

py jsou tak pod plnou kontrolou, na žádný 

technologický krok se nemůže zapomenout, 

změna tiskové technologie je snadná.

Hybridní tisková produkce je odpovědí na 

současné trendy v polygrafii. Tiskárna bu-

doucnosti bude muset umět nabídnout opti-

mální tiskovou službu, aby vyhověla jakému-

koliv přání klienta. A musí to udělat efektivně 

a samozřejmě pro sebe finančně výhodně, 

aby byla schopna generovat zisk.

Stručně o klasické ofsetové produkci. 
Klasická ofsetová technologie, typicky v po-

dání tiskových strojů Heidelberg Speedmas-

ter, má jednu obrovskou výhodu a náskok 

přede všemi. Definuje totiž barevný stan-

dard tiskoviny. Právě k barevnosti ofsetové-

ho tisku se všechny ostatní technologie sna-

ží přiblížit a věrně ji napodobit. Proč? Prostě 

proto, že na tuto barevnost jsou klienti zvyk-

lí, takto vnímají pleťové tóny, barvy přírody 

či člověkem vyrobené skleněné nebo kovové 

objekty. To znamená, že kvalita tisku na ji-

ných technologiích (tisk s krátkým barevní-

kem, digitální laserový tisk) bude poměřová-

na s klasickým ofsetem. 

Pro klasický ofsetový tisk vycházejí z finanč-

ních kalkulací dva zajímavé aspekty – po-

měrně velké náklady na přípravu tisku a vel-

mi malé variabilní náklady na každý výtisk. 

Tisková forma je fixní, což na jedné stra-

ně zaručuje obrazovou stálost výtisků, ale 

na druhé straně neumožňuje variabilní tisk. 

V dalších odstavcích budeme diskutovat, jak 

při zachování barevné kvality klasického of-

setu minimalizovat tyto dva základní nedo-

statky. Budeme se snažit snižovat náklady 

přípravy tisku a tím atakovat cenově ekono-

mickou reprodukci i malých tiskových nákla-

dů. A budeme se snažit tento nízký náklad 

proměňovat kus od kusu, abychom umožnili 

cílené oslovení zákazníka pomocí personali-

zace a customizace.

Anicolor očima technika. Není nutné při-

pomínat, že základem barevníku Anicolor 

je aniloxový rastrový válec, známý z flexo-

tiskové produkce nebo z lakovacích jedno-

tek ofsetových strojů. Tento válec má ke-

Hybridní tisková produkce
Hybridní tisková produkce již není utopií. Lze ji realizovat i v praxi, a to bez jakýchkoliv kompromisů. V praxi 
reál ného tiskového provozu se o tom budou moci přesvědčit návštěvníci akce Openhouse 2009 společnosti 
 Heidelberg, která se bude konat ve dnech 28. a 29. dubna 2009 v pražském předváděcím centru Heidelbergu. 
Letošní zaměření Openhousu velmi dobře vystihuje její podtitul „Komerční tiskárna s hybridní tiskovou produkcí“.

Do jednotného řídicího workflow Prinect je plnohodnotně zapojen také digitální tiskový stroj.
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ramický povrch posetý jemnou sítí malých 

jamek, v nichž se přenáší tisková barva. Válec 

je opatřen stěrkou v podobě komorové rak-

le. Ta přebytečné množství barvy z povrchu 

válce odvádí zpět do zásobníku. Tak je zaru-

čen odběr stále stejného množství barvy, da-

ného pouze jemností, množstvím a velikostí 

jamek na povrchu aniloxového válce. Zby-

tek tiskového procesu je shodný s klasickým 

ofsetem. Na rozdíl od něj jsou však průmě-

ry všech válců v barevníku shodné, neexis-

tuje zde lízač (duktor), a tudíž nemůže dojít 

k žádnému pruhování ani šablonování. Ba-

revník je navíc bezzónový, takže se nemusí 

hledat optimální dávkování barvy v jednot-

livých zónách. Barevník v systému Anicolor 

je temperovaný, tiskový proces je nastaven 

tak, aby bez problémů fungoval v rozmezí 

teplot od 20 do 45 °C. V těchto mezích lze 

regulací teploty mírně ovlivnit množství na-

nášené barvy. 

K výhodám Anicoloru patří malá makulatura 

(množství barvy je předem dáno, nenastavují 

se zóny barevníku) a vysoká stabilita produk-

ce (není možné se odchýlit od optimálního 

dávkování určeného parametry aniloxového 

válce).

Anicolor očima tiskaře. Každý tiskař vyža-

duje, aby příprava stroje byla snadná a rych-

lá, aby zakázku velmi snadno zabarvil, přes-

ně se strefil do barevnosti a stabilně ji celou 

vytisknul bez toho, aby se během produkce 

musel o stroj příliš starat. Anicolor mu jeho 

představy plní. Již z principu své činnosti jde 

o technologii, která je koncipována jako re-

produkčně stabilní, kterou nelze příliš vyvést 

z optimálního tiskového stavu, tisk nelze ani 

přebarvit, ani odbarvit, odpadá úplně starost 

o zóny děleného barevníku, což často pohltilo 

největší část tiskového času. Tisk je vybarven 

během několika archů. Také stabilita tisku je 

výjimečná, aniloxový válec nabírá stále shod-

né množství barvy a nehrozí rozvážení tisku.

Anicolor očima majitele. Majitel tiskár-

ny je spokojen, protože cenu zakázky může 

stanovit nižší než konkurence, neboť snížil 

podíl makulatury na celkovém počtu vytiš-

těných archů. Když si srovnáte, že sebelepší 

klasický ofsetový stroj nemůže být zabarven 

na nižším počtu než 50 archů (ale v praxi 

se toto číslo pohybuje spíše kolem 150 archů) 

a porovnáte toto číslo s pouhými 15 archy, 

na kterých to bez problémů dokáže Anico-

lor, pak jde o úspory více než dvou třetin 

makulatury. Dalším pozitivním krokem je 

perfektní kvalita tisku plných ploch a skvělé 

a stabilní vybarvení dle normy ISO 12647-2. 

Majitel tedy nemusí mít obavy z reklamací 

tiskových chyb či chyb barevnosti, protože 

Anicolor v podstatě eliminuje jejich vznik. 

Žádné pruhy, žádné stíny za objekty, jenom 

hladká konstantní plocha. A veškeré obra-

zy budou vybarveny ve shodě s normou ISO, 

a tedy i ve shodě s digitálním certifikovaným 

nátiskem. Ten reprezentuje představu klien-

ta o barevném záměru jeho tiskových dat, 

který je tiskárna povinna splnit. A s techno-

logií Anicolor ji bez problému splní.

Digitální tisk. Poslední technologií, kte-

rá spadá do systému hybridní tiskové pro-

dukce, je digitální tisk. I když ofsetový tisk 

s krátkým aniloxovým barevníkem umož-

ní ekonomicky velmi výrazně stlačit nákla-

dy tiskoviny do nízkých hodnot, stále exis-

tuje celá řada aplikací, kde má digitální tisk 

nezastupitelné místo. Jeho síla je v rychlosti 

přípravy tisku, v možnosti tisknout opravdu 

minimální náklady a nejvíce v personalizaci 

tiskoviny. Marketingová pravidla současné-

Hybridní tisková produkce

Předtisková
příprava

Digitální
tisková

produkce

Ofsetová
tisková

produkce

Dokončovací
zpravování

Distribuce

Web-to-Print

Prinect

Speedmaster SM 52 – Anicolor

Stahlfolder TH56

POLAR 78

Suprasetter A74

Speedmaster SM 74Canon ImagePRESS C6000 VP

KAMA ProCut 53

Prinect 
Prinance
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ho trhu vyžadují, aby oslovení klienta bylo 

cílené, přesně zvolené a maximálně osob-

ní. Nerozhoduje vlastní množství vyrobené 

a distribuované tiskoviny, ale její účinnost, 

nejčastěji měřená v responzi, tedy v množ-

ství získaných odpovědí či navázaných kon-

taktů. Základem digitálního tisku je kvalitní 

RIP a řízení barev, nadstavbou jsou systé-

my pro výrobu personalizované tiskoviny. 

V nich leží základ úspěchu. Tyto programy 

musejí spolupracovat s databázovými sys-

témy, ze kterých přebírají data k personali-

zaci. A zároveň musejí umět zpracovat gra-

fická data, nejčastěji formát PDF, který tvoří 

pevnou předlohu dané tiskoviny. Spojování 

varia bilních a statických dat musí probíhat 

velmi rychle a efektivně. Často jde o výkony 

desítek plnobarevných stránek za minutu. 

Typickým příkladem digitálního tisku s mož-

ností personalizace je digitální laserový sys-

tém Canon imagePRESS C6000VP. Je produk-

tivní, barevně kvalitní, robustní, umožňující 

potisk širokého spektra materiálů, což z něj 

dělá ideální doplněk k tiskovým strojům Hei-

delberg. Navíc je možno jej plně integrovat 

do řídicích systémů Prinect, postavených 

na bázi JDF formátu.

JDF integrace. Slogan „JDF compatible“ se 

stal marketingovým trhákem výstavy drupa 

již v roce 2004. Téměř všechny společnosti 

dodávající nějaké řešení pro tiskový průmysl 

se oháněly svými produkty, které podporují 

formát JDF jako formát výměny informace 

o zpracování tiskoviny. Ale jen málo dodava-

telů mělo a má vyvinuty komplexní systémy 

výroby tiskoviny postavené na JDF formátu 

od začátku do konce. Bez jakékoliv nadsázky 

se dá říci, že jedině Heidelberg má svá řešení 

Prinect plně integrovaná podle JDF standar-

dů, jak nakonec bylo v praxi ukázáno na vý-

stavě drupa 2008. V modulech systému Pri-

nect je formát JDF používán v JobTicketech 

(výrobních sáčcích), kde se definují paramet-

ry zpracování zakázky. Tyto JobTickety pro-

cházejí workflow, kde si z nich jednotlivé 

moduly berou potřebné informace a podle 

nich automaticky tisková data zpracovávají. 

Ale nejde jen o tisková data, podle paramet-

rů zakázky z JobTicketu je stejně tak dobře 

přednastaven tiskový stroj, postačí, když si 

z JobTicketu převezme informace o formátu 

archu, o typu a síle materiálu, o pokrytí ar-

chu barvou v jednotlivých zónách barevníku. 

Podle nich automatizované systémy připra-

ví tiskový stroj pro produkci dané zakázky. 

Integrace však pokračuje i do sféry dokon-

čujícího zpracování. Sofistikované skládací 

stroje umějí přebírat z JobTicketu data pro 

přednastavení skládacích kapes a nožů. Pře-

nastavení skládacího stroje z jedné zakázky 

na druhou je tak otázkou několika minut. 

Stejně mohou pracovat i další stroje pro do-

končovací operace – jednonožové řezačky, 

linky na automatickou tvorbu vazeb atp. 

Výhody automatizace pomocí formátu JDF 

dále vynikají v případě hybridní tiskové pro-

dukce, kde je nutno pro každou tiskovou 

technologii, pro každý tiskový formát a tis-

kový papír připravit odpovídají informace 

pro zpracování zakázky. Cílem je, aby se sys-

témy nastavovaly samy a pracovaly maximál-

ně automaticky, a ne aby je neustále „ladil“ 

a ovládal člověk se svým nízkým výkonem 

a chybovostí. Čím větší je pestrost zakázek, 

tím více vyniknou výhody automatizace po-

mocí JDF formátu. Zkusme se velmi zevrub-

ně podívat, jaká je struktura JDF dat, co ob-

sahují a k čemu je lze využívat.

Co je JDF? Pod zkratkou JDF se skrývá ná-

zev Job Definition Format, tedy formát pro 

definici tiskové zakázky. Je to vlastně velmi 

dokonalý a zároveň extrémně podrobný vý-

robní sáček, který všichni dobře znáte. Ve své 

tiskárně na něm určitě máte název zakázky, 

počet výtisků, čistý formát tiskoviny, velikost 

tiskového archu, materiál, který se pro tisk 

použije, typ vazby, datum expedice a další, 

někdy více, někdy méně důležité informace. 

Podle nich pak každý člověk, který v koope-

raci přijde s danou zakázkou do styku, na své 

technologii provede určitý úkon. Na výrob-

ním sáčku je z pohledu automatizace výroby 

potřebných informací směšně málo – spolé-

há se na daného člověka, že si podle svých 

zkušeností zbytek informací doplní, vymyslí 

nebo podle běžných zvyklostí do systému za-

dá, či systém přímo nastaví. 

Malý příklad: Pracovník archové montáže 

musí vytvořit správnou šablonu pro zakáz-

ku, a to podle typu vazby, formátu archu 

a rozsahu tiskoviny. V lepším případě ji vybe-

re ze starších zakázek, v horším ji znovu de-

finuje. Pak do šablony „nalije“ tisková data, 

přidá tiskové značky a musí exponovat tisko-

vou desku (a znovu hledá, jakým rozlišením, 

jakou frekvencí rastru má desku expono-

vat). Nebo tiskař – ten si musí papír změřit, 

aby nastavil potřebný přítlak štěrbiny pod-

le tloušťky materiálu, dále musí nastavit na-

kládací prvky tiskového stroje podle formátu 

papíru. Řezač si musí naměřit, jak stoh ma-

teriálu natáčet, jaké volit ořezy, aby vše vyšlo 

Klasický archový ofsetový stroj Speedmaster SM 74.
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korektně. Je jasné, že takovýto postup stojí 

mnoho času, mnoho vícenákladů, a navíc 

při takovém postupu může vzniknout mno-

ho chyb. Ruční práce s neúplnou sadou infor-

mací je zkrátka problémem.

Jak JDF vypadá? Hned v úvodu je nutno ří-

ci, že informací v JDF souboru je mnohoná-

sobně více než na výrobním sáčku. Informa-

ce jsou navíc úplné a velmi podrobné. Čte je 

ale stroj či počítač, nikoliv člověk. Ten může 

intuitivně chybějící informace doplnit, stroj 

pochopitelně nikoliv. Co není zadáno, pro 

stroj neexistuje. 

Informace v JDF svoji strukturou však výrob-

ní sáček poměrně dobře připomínají. Zkus-

me si JDF dokument představit jako košatý 

strom. Jeho kmen je jako základní definice 

tiskové zakázky, v podstatě shodná s běžným 

výrobním sáčkem. Nalezneme zde zejména 

název zakázky, interní identifikátor zakáz-

ky, pak označení zákazníka, počet vyrobe-

ných kusů, typ paletizace či termín dodání. 

To jsou první informace, které jak stroj, tak 

člověk potřebují pro zahájení výroby. 

Z kmene dále vyrůstají jednotlivé větve, kte-

rých je nekonečně mnoho. Ty si můžeme 

představit jako popisy výroby jednotlivých 

částí zakázky. Typickými „větvemi“ je defi-

nice obálky tiskoviny, jejího přebalu či mno-

ha vlastních tiskových bloků nebo knižních 

složek (těch může být neomezené množství, 

stejně jako větví na stromě, závisí to pou-

ze na rozsahu zakázky a formátu tiskové-

ho stroje). Pro každou tuto technologickou 

skupinu jsou definovány parametry její vý-

roby, zejména rozsah stránek daného bloku, 

jejich barevnost, způsob a parametry osvitu 

desky, vazba či schéma vyřazení nebo papír, 

na který se bude tisknout, či přímo tiskový 

stroj, který se pro tisk použije, a mnoho dal-

šího. Struktura nemusí být úplná, nemusí 

být vždy vyplněna celá. Vždy však u každé-

ho uzlu popisujícího výrobu musí být infor-

mace, zda jde o definici vstupu, či výstupu, 

tedy zda tento element vstupuje do zpraco-

vání, nebo jde o výsledek procesu v nějaké 

technologii. 

Aby byl systém efektivní, neměl příliš mno-

ho duplicit a mohl definovat všechny tisko-

vé procesy, jsou v JDF přítomny také popisy 

zdrojů (resources), které budou vyžadovány 

pro výrobu tiskoviny. Zdroje by šly přirovnat 

ke kořenům našeho pomyslného stromu JDF. 

V „kořenech“ se definují všechny periferie, 

které se při výrobě používají, od zařízení pre-

press, jako je digitální nátisk, nátisk archů, 

CtP, přes tiskové stroje až po dokončovací za-

řízení. U všech periferií se specifikují jejich 

parametry, např. formát archu. V „kořenech“ 

se dále definují používané materiály, tedy tis-

kové papíry či tiskové desky, nebo schéma-

ta vyřazení (layout) tiskové desky. Společná 

definice má výhodu v tom, že se lze na ni 

kdykoliv odkazovat. Typickým příkladem je 

tiskový papír. Postačí jej definovat pouze je-

denkrát a pak na něj odkazovat všechny de-

finice elementů. Jak vidíte, JDF nemusí být 

příliš složité, pokud jej nechcete programo-

vat, ale pouze používat v systémech tisko-

vých workflow.

Openhouse 2009 – Komerční tiskár-
na s hybridní tiskovou produkcí. Obec-

ně jsme si popsali systémy hybridní tisko-

vé produkce, jejich automatizované řízení 

a přípravu tiskových dat. Na jakých konkrét-

ních produktech bude hybridní produkce 

představena na Openhousu společnosti Hei-

delberg, který se koná na konci měsíce dub-

na? Jádrem bude samozřejmě technologické 

workflow Prinect a manažerský systém MIS 

Prinect Prinance, které se starají o celkové 

řízení a kontrolu celého výrobního procesu, 

zpracování tiskových dat či zadávání podmí-

nek výroby a následně i o vyhodnocení efek-

tivity dané produkce. 

Po zanesení zakázky do systému (Prinect Pri-

nance), jejím definování a rozvržení ve výrob-

ním plánu se informace budou využívat pro 

jednotlivé fáze výroby. V oblasti prepressu to 

budou jednotlivé softwarové moduly Prinect 

(pro RIP, archovou montáž atp.) s následným 

napojením na výstup v podobě osvitu tiskové 

desky na termálním CtP Suprasetter A74 pro 

zpracování tiskových desek bezchemickou 

cestou. Následují ofsetové tiskové stroje, a to 

pětibarvový klasický ofsetový stroj Speed-

master 74 s obracecím zařízením a čtyřbar-

vový Speedmaster 52 s krátkým bezzónovým 

barevníkem Anicolor. Součástí jednotného 

produkčního workflow bude také digitální 

barevný tiskový systém Canon imagePRESS 

C6000VP. Na všech těchto strojích bude bě-

žet reálná produkce, aby byly vidět jejich 

výhody, kvalita a shoda v barevnosti. Celek 

výrobního řetězce doplní stroje pro dokončo-

vací operace: jednonožové řezačky POLAR 78 

a POLAR 66, skládací stroj Stahl folder TH 56 

a výsekový stroj KAMA ProCut 53. Jak řezač-

ka POLAR 78, tak skládací stroj Stahl folder 

budou integrální součástí jednotného work-

flow. To v praxi znamená, že stejně jako tisko-

vé stroje budou přebírat ze systému informa-

ce pro přednastavení, tak i řezací stroj bude 

generovat řezací program pro konkrétní za-

kázku a skládací stroj bude přebírat schéma 

skládaní pro přednastavení. 

Systém krátkého bezzónového barevníku Anicolor 

rozšiřuje prostor pro aplikaci ofsetového tisku.

Kdy:  28. a 29. dubna 2009

Kde:  předváděcí centrum 

Heidelberg Praha spol. s r. o. 

(Tlumačovská 30, Praha 5)

Doprovodný seminář: 

vždy od 10,00 hod. a 14,00 hod. 

(Seminář je bezplatný 

a trvá cca 1 hod.)

Registrace na seminář: 

www.heidelberg.cz/openhouse

Openhouse 2009
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Jaká je hlavní zakázková náplň tiskárny?

Tiskárna se v oblasti nabídky tiskových slu-

žeb orientuje především na merkantilní vý-

robu, periodika, firemní publikace, knihy, 

manuály, brožury a katalogy. Z toho výroba 

katalogů a manuálů sehrává ve využívání ka-

pacit významnou roli.

Srdcem každé tiskárny jsou tiskové stroje 

a technologie pro dokončování tiskovin. Ja-

ká je skladba zařízení ve vašem provozu?

K tiskové reprodukci používáme archové of-

setové stroje formátu B2, dva čtyřbarvové 

(Heidelberg Speedmaster SM 74-4) a jeden 

dvoubarvový (Heidelberg Speedmaster SM 

74-2), a dále digitální tiskové zařízení. 

Vzhledem k povaze zakázkové skladby jsme 

velmi dobře vybaveni technologiemi pro do-

končování tiskovin. Zakázky zpracováváme 

na skládacím stroji Heidelberg Stahlfolder, 

snášecí lince knižních složek, strojích pro 

výrobu knižní vazby (V1, V2 a V4), řezacím 

centru a dalším vybavení pro finální úpravy 

a balení hotového produktu k distribuci.

Jaká jsou kritéria pro výběr nových techno-

logií?

Nejdůležitější technologické fáze při výrobě 

polygrafického produktu zajišťujeme vyšším 

stupněm automatizace, abychom eliminova-

li selhání lidského faktoru a tím snížili i ri-

zika nevratného znehodnocování polygra-

fického produktu. Výkon a efektivita jsou 

proto hlavními znaky, které vždy sehrávaly 

významnou roli při výběru výrobních tech-

nologií do naší tiskárny. Aktuálním cílem je 

navýšení tiskové produkce s využitím stávají-

cího počtu směn se stejným počtem zaměst-

nanců. Jinak řečeno, provoz tiskárny musí 

být efektivnější. 

Jaký je strategický koncept pro další tech-

nologický vývoj provozu tiskárny? Zmiňoval 

jste zvyšování produktivity a efektivity při 

výrobě polygrafických produktů. Další in-

vestice je plánována pouze do výkonnějších 

výrobních technologií s vyšším stupněm au-

tomatizace, nebo se aktivně zabýváte i na-

sazováním progresivních systémů pro řízení 

výroby s napojením na ekonomické a ob-

chodní procesy?

První zásadní investicí v Tiskárně Expodata-

-Didot, která byla provedena v roce 1999 

a rozhodla o dalším vývoji, byl čtyřbarvový 

archový ofsetový tiskový stroj Heidelberg. 

Spolupráce se společností Heidelberg pokra-

čovala i při dalším vybavování tiskového pro-

vozu, jako např. prepress technologiemi (CtP, 

digitálním nátiskem a programovými aplika-

cemi Heidelberg Prinect) a zařízením pro zu-

šlechťování a dokončování tiskovin.

Nákupem zařízení pro přípravu tiskové for-

my, digitální periferie Computer-to-Plate 

(CtP) v roce 2004, jsme si začali klást otáz-

ky ohledně automatizace procesů v řízení vý-

roby a společnosti. Jako první prioritu jsme 

si stanovili datové propojení produkčního 

workflow (Heidelberg Prinect). Zcela první 

existovalo propojení CtP a ofsetových tisko-

vých strojů.

Jednotlivé výrobní technologie byly postup-

ně doplňovány komunikačním rozhraním, 

které nám umožnilo se zařízeními obou-

směrně komunikovat a díky tomu zajišťovat 

přenos aktuálních provozních, resp. tech-

nologických informací do zařízení a hlavně 

získávat zpět dostatečné množství informací 

o stavu rozpracované výroby. 

V současné době máme všechna zařízení 

a veškeré výrobní celky vybaveny on-line nebo 

off -line terminály a tím i kompletní přehled 

o výrobě a vytěžování výrobních kapacit.

Za jakýsi vrcholný bod považujeme plné pro-

pojení aplikací produkčního workflow (Hei-

delberg Prinect) s informačním a ekono-

mickým systémem MIS (Heidelberg Prinect 

Prinance). Dovršením centralizace datových 

toků v loňském roce jsme získali absolutní 

přehled o průběhu tiskových zakázek tiskár-

nou, včetně ukazatelů o jejich rentabilitě.

Dnes po deseti letech spolupráce můžeme 

konstatovat, že jsme s lidmi z Heidelbergu 

vytvořili tým, který se společně a úspěšně 

podílí na dalším vývoji tiskárny.

Produkční workflow a MIS v praxi
Společnost Tiskárna Expodata-Didot, spol. s r. o., je středně velkou moderní tiskárnou s hybridní tiskovou pro-
dukcí. Tiskárnu naleznete v areálu brněnského výstaviště. O tom, jaký je provoz moderní komerční tiskárny, jakou 
právě tato brněnská společnost je, jsme si povídali s panem Robertem Filkou, výkonným ředitelem a spolumajite-
lem tiskárny.

Identifikace tiskové zakázky u tiskového stroje pomocí on-line terminálu. 
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Má systém nějaké nedostatky?

Jediná místa, která musíme prověřovat, jsou 

off-line pracoviště pro sběr informací o sta-

vu rozpracovanosti na zakázkách. Zadává-

ní informací našimi zaměstnanci nám dělá 

vrásky na čele. Některé údaje jsou obsluhou 

zadávány nepřesně, a my musíme vytvářet 

kontrolní procesy, aby k tomu nedocházelo. 

Rezervy jsou na strojích pro dokončování tis-

kovin, které nejsou vybaveny příslušným da-

tovým komunikačním rozhraním a musejí 

být doplňovány off-line terminály pro zadá-

vání dat o dílčím zpracování zakázek.

Pro budoucnost je nám jasné, že sběr dat mu-

sí být on-line. Poté je monitorování detailní 

a přesné. Stoprocentní jsou v současnosti 

produkční data z CtP a tiskových strojů.

Je možné kvantitativně vyjádřit např. v pro-

centech úspory, které vznikly nasazením 

a plným provázáním produkčního workflow 

s informačním systémem MIS? 

Konkrétní číslo není v tuto chvíli známé. My 

ale velmi citelně vnímáme pozitivní změ-

ny v rychlosti přípravy zakázky např. mezi 

CtP a tiskovým strojem. Tiskový stroj je dí-

ky přesným informacím o zakázce připraven 

pro její provedení v podstatě okamžitě.

Jaké jsou další přínosy automatizace výměny 

a sběru dat v tiskárně?

Jednoznačným parametrem je zvýšení kva-

lity interního přenosu informací o zakázce. 

Metodicky přesným zave-

dením zakázky na jejím 

začátku je eliminováno 

riziko nepřesné interpre-

tace technologických po-

kynů v průběhu výroby 

na minimum. Každá změ-

na je zaznamenána a přes-

ně lze určit, kdo a kdy 

na zakázce pracoval nebo 

kdo a jakou udělal chybu 

a jak byla odstraněna. 

Systém nám umožnil veš-

keré technologické po-

stupy průběžně ukládat. 

Při realizaci další zakáz-

ky se stejnými požadav-

ky na výrobu je techno-

logický postup vyvolán 

z paměti systému a ihned 

využíván k výrobě. Významným způsobem 

se nám tím zkracuje čas přípravy výroby 

a eliminují se i případné chyby při zpracová-

ní tiskové zakázky. Typickým příkladem jsou 

opakované zakázky, resp. dotisky. Opakova-

ným využíváním postupů ve výrobě dochází 

k jejich neustálé optimalizaci.

Zabýváte se také automatizací obchodních 

procesů pomocí nástrojů typu Web2Print? 

Plánujete nasazení tohoto komunikačního 

internetového rozhraní, nebo ho již provo-

zujete? 

Realizování zakázek prostřednictvím e-mailu 

je neefektivní. Vznikají chyby, nepředávají 

se všechny informace a každý obchodní pří-

pad je časově velmi náročný na komunikaci 

a zadávání do procesu výroby.

Rozhodli jsme se pro využívání nástroje 

Web2Print a zatím jej provozujeme na úrov-

ni pilotního projektu. Ladíme rozsah pro-

duktového portfolia, které uvolníme v první 

fázi pro toto prostředí. 

My si od Web2Print slibujeme zkvalitnění 

komunikace s klientem. Přenášíme na zá-

kazníka jistý stupeň odpovědnosti v mo-

mentě, kdy si sám parametrizuje zakázku. 

Klient si totiž často teprve až při zadávání 

údajů uvědomí, co vlastně objednává. Na 

druhé straně obdrží zákazník informace 

o proveditelnosti polygrafického produktu, 

jeho ceně, má možnost zakázku v průběhu 

realizace sledovat a do jisté míry si výrobu 

a hlavně distribuci sám plánovat a mít pře-

hled o všech svých, v tiskárně provedených 

zakázkách.

 

Na závěr se vás zeptám na nyní často disku-

tovaný tzv. model komerční tiskárny s hyb-

ridní produkcí?

Vedle ofsetového tisku provozujeme již tři 

roky i digitální tisk. Prvotním impulsem byl 

požadavek na černobílý personalizovaný tisk 

na předtištěné formuláře. 

V letošním roce se zvýšila poptávka po tisku 

černobílých brožur a manuálů a provozuje-

me (zatím externě) i plnobarevný produkční 

digitální tisk. Přijímáme tyto typy zakázek 

a realizujeme je. 

V tuto chvíli pouze řešíme okamžik, kdy se 

nám množství požadované tiskové produk-

ce nahromadí na takovou úroveň, abychom 

provozovali vlastní digitální tiskovou pro-

dukci.

Naše tiskárna nepovažuje digitální produkč-

ní tisk za nepřítele. Kvalitativně nás nelimi-

tuje a provozní náklady jsou v reálné cenové 

relaci. Díváme se na to jako na nové příleži-

tosti v zakázkové činnosti. 

CtP pracoviště s IT zázemím tiskárny.

Robert Filka, výkonný ředitel a jednatel společnosti 

Tiskárna Expodata-Didot, při kontrole tiskového 

archu.
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„Na řešení od společnosti Heidelberg sázíme 

hned z několika důvodů,“ říká k volbě doda-

vatele Zdeněk Indra, majitel tiskárny Grafo-

techna Print. „Za prvé se jedná o řešení, které 

nabízí nejenom velmi vysokou produktivi-

tu, ale i kvalitu, která je pro řadu zákazní-

ků rozhodující. Neodmyslitelnou předností 

je pochopitelně také celá řada automatizač-

ních prvků, které nám napomáhají ve zkrá-

cení neproduktivních časů a tím i zefektivně-

ní produkce, což je zvláště v současné, krizí 

zmítané době příznivé. Významnou roli pro 

nás hrála také skutečnost, že sídlo naší firmy 

je velmi blízko sídlu společnosti Heidelberg, 

který tak může velmi rychle reagovat na pří-

padné servisní zásahy, popřípadě lze pro spo-

třební materiál či náhradní díl do Heidel-

bergu přímo zajet.“ S tímto výrobcem však 

společnost Grafotechna Print, která je no-

sitelem známého polygrafického názvu již 

dvanáct let, nespojovala vždy svou historii. 

Tak jako v řadě jiných tiskáren, také zde do-

cházelo nejprve k tisku na jednodušších stro-

jích, většinou tuzemské výroby. Odlišností 

společnosti Grafotechna Print, která vznikla 

jako samostatný subjekt až v roce 1997, je pak 

také to, že tisk nebyl z počátku hlavní nápl-

ní firmy. Tou totiž bylo zpracování a kont-

rolování čárových kódů. Touto problemati-

kou se totiž majitel tiskárny zabýval již před 

revolucí v pražské společnosti Grafotechna, 

a snaha o osvětu v oblasti čárových kódů mu 

vydržela dodnes. Od počátku své existence je 

také členem organizace GS1, která se meto-

dikou a zpracováním čárových kódů zabývá. 

Tiskárna Grafotechna Print se také jako jed-

na z mála v našem regionu může pochlubit 

technologií pro měření a kontrolu správnos-

ti zpracování čárových kódů. V této oblasti 

společnost provádí poradenství pro další sub-

jekty. „Problematika čárových kódů je v po-

sledních letech často podceňována a tiskárny 

mnohdy spolu s grafiky navrhují čárové kó-

dy naprosto nevyhovujícím způsobem, což 

může v konečném důsledku vést i k problé-

mům s prodejem takto označeného zboží,“ 

říká Zdeněk Indra.

Počátky tiskárny Grafotechna Print v ro-

ce 1997 nebyly jednoduché. Od původní spo-

lečnosti Grafotechna tiskárna odkoupila je-

den starší dvoubarvový stroj a také některá 

knihařská zařízení, jednalo se však spíše 

o muzejní kousky než o plnohodnotná poly-

grafická zařízení. Vzhledem k tomu, že tis-

kárna začínala s výrobou mnohem později 

než konkurenční firmy, bylo nutné i se stá-

vajícím vybavením zvolit vhodný sortiment 

zakázek. V počátcích se proto Grafotechna 

Print orientovala na malonákladové zakázky 

a nejrůznější drobné merkantilní práce, ja-

ko byly letáky či vizitky. Od těchto produktů 

se však tiskárna postupem času dopracovala 

k nové zakázkové náplni, kterou se stalo pře-

devším zpracování periodického tisku. V tis-

kárně se tisklo i 55 titulů nejrůznějších časo-

pisů, novin a dalších periodik. Periodika v té 

době tvořila a stále ještě tvoří přibližně 70 % 

celkové produkce tiskárny. Vysoký podíl pe-

riodického tisku vedl tiskárnu také k moder-

nizaci strojového parku, zvláště v segmentu 

tisku. Nejprve si tiskárna pořídila pětibar-

vový stroj tuzemské výroby. K významnému 

navýšení produktivity a současnému zvýšení 

kvality tisku došlo však před dvěma roky, kdy 

tiskárna vsadila na osmibarvový stroj z pro-

dukce společnosti Heidelberg. Tehdy se no-

vým přírůstkem stal Speedmaster CD 74. 

„Nákup tohoto stroje byl pro nás logickým 

krokem, jenž reagoval na aktuální trendy 

ve světě polygrafie. Se snižujícími se nákla-

dy a stále se zvyšujícím tlakem na rychlost, 

nízkou cenu a pochopitelně také kvalitu bylo 

nutné zvolit takové řešení, které bude kon-

kurenceschopné na tuzemském trhu. Prá-

vě osmibarvový stroj ve formátu B2 se uka-

zoval a stále ukazuje velmi dobrou volbou. 

Pro jeho volbu hovořila celá řada přednos-

tí. Jde především o to, že díky pořízení stro-

je ve verzi CD umožňující potiskovat široké 

spektrum materiálů i s vyšší plošnou hmot-

ností se nám případně otevírají nové mož-

nosti uplatnění na trhu, kde se nemusíme 

pouze orientovat na akcidenční merkantilní 

a periodický tisk, ale můžeme zákazníkům 

nabídnout také některé produkty z oblasti 

výroby obalů,“ dodává majitel tiskárny Gra-

fotechna Print. Právě tento krok se v součas-

né době ukazuje jako velmi prozíravý. Na ob-

Grafotechna Print sází na řešení Heidelberg
Pražská tiskárna Grafotechna Print patří mezi tradiční zákazníky společnosti Heidelberg. V jejím provozu na-
lezneme stroje v tradiční stříbrné a šedivé barvě nejenom v tisku, ale i v předtiskové přípravě a také v dokončují-
cím zpracování. Právě v této oblasti proběhla prozatím poslední modernizace, když tiskárna před koncem roku 
nainstalovala nový výsekový stroj Kama ProCut 74 a stroj pro skládání a lepení Kama ProFold 74.

Špičková kvalita tisku a neuvěřitelná produktivita – to je osmibarvový Speedmaster CD 74.
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last obalů jako doplňku současných služeb 

se tiskárna začíná poslední dobou oriento-

vat. „Nechceme přitom konkurovat velkým 

obalářským zpracovatelům, spíše chceme 

nabídnout menším firmám možnost zpra-

cování kompletního spektra jejich zakázek 

i s ohledem na to, že máme velké zkušenos-

ti v oblasti práce s čárovými kódy, které jsou 

důležitou součástí obalů.“ 

Možnost zpracování většího množství obalo-

vých produktů a snaha o rozšíření nabídky 

služeb zákazníkům stála za investicí do vý-

sekového stroje Kama ProCut 74 a stroje 

pro skládání a lepení Kama ProFold 74. Obě 

nová zařízení přitom nabízejí široké mož-

nosti využití. Pomocí výsekového stroje je 

možné zpracovávat široké spektrum ma-

teriálů do formátu B2 v rozsahu od 100 až 

do 800 g/m², přičemž při zpracování mik-

rovlnné lepenky se horní hranice zvyšuje 

až na 1 500 g/m². Zařízení v tiskárně Grafo-

techna Print navíc umožňuje nejenom výsek, 

ale i ražbu a slepotisk. „V případě potřeby 

lze výsekový stroj doplnit i o zlacení, to však 

v tuto chvíli nepovažujeme za nejdůležitěj-

ší,“ říká majitel tiskárny. Široké možnosti na-

stavení nabízí i skládací a lepicí stroj Kama 

ProFold 74, který je v této tiskárně v nad-

standardní výbavě s možností jak podélného, 

tak i příčného skládání. Za zmínku jistě sto-

jí i to, že zařízení je uzpůsobeno i pro mož-

nost otáčení produktu, což umožňuje zpra-

covávat větší množství typů produktů. To 

společnosti Grafotechna Print nabízí rozší-

ření služeb nejenom v oblasti lehké kartoná-

že, ale i různých marketingových a reklam-

ních předmětů, často i značně atypických, 

které pomocí běžných skládacích a lepicích 

strojů není možné připravit. „Kromě jedno-

duchých skládaných a lepených produktů 

již nyní připravujeme například i nejrůzněj-

ší typy spisových desek, jejichž zpracování je 

s tímto zařízením velmi efektivní,“ říká Zde-

něk Indra.

Tiskárna Grafotechna Print však disponuje 

také dalšími zařízeními, která dodala spo-

lečnost Heidelberg. V oblasti předtiskové pří-

pravy jsou zde využívány nejen softwarové 

nástroje Heidelberg Prinect, ale i CtP zaříze-

ní Prosetter pracující v maximálním formá-

tu B2, využívající k osvitu technologie fialo-

vého laseru. Kromě toho disponuje tiskárna 

dalšími stroji Heidelberg v sekci knihařské-

ho zpracování. Spolehlivě pracují jak skláda-

cí stroje Stahlfolder, tak i snášecí drátošička 

Stitchmaster ST100.

V současné době tiskárna Grafotechna Print 

patří díky novému vybavení mezi velmi mo-

derně vybavené provozy řadící se svým po-

čtem 35 zaměstnanců mezi středně velké tis-

kárny. Svým zákazníkům může nabídnout 

ucelené spektrum služeb zasahující nejenom 

do oblasti merkantilního a periodického tis-

ku, ale také do oblasti lehké kartonáže, která 

se stává pro řadu akcidenčních tiskáren vel-

mi zajímavým segmentem.

Grafotechna Print, s. r. o.

Lýskova 1594/33

155 00 Praha 13 – Stodůlky

Tel.: +420 251 001 131

Fax: +420 251 001 138

E-mail: info@grafotechna.cz

www.grafotechna.cz

Výsekový stroj Kama ProCut znamená pro tiskárnu Grafotechna vstup do oblasti zpracování obalů.

Výsekový stroj je doplněn strojem Kama ProFold pro skládání a lepení.
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Ve středním formátu byla v nedávné době 

vyrobena tisková jednotka s pořadovým čís-

lem 50 000. Ta je součástí stroje Heidelberg 

Speedmaster SM 74, který poputuje do pol-

ské tiskárny Chromapress. Instalovaný stroj 

je v konfiguraci s pěti tiskovými agregáty 

a lakovací jednotkou. „Tímto novým strojem 

v tiskovém formátu B2 chceme dosáhnout 

především navýšení produktivity a posílení 

nabídky nejvyšší tiskové kvality v rozumné 

cenové hladině,“ řekl k instalaci nového stro-

je Janusz Wyszynski, majitel Chromapres-

su. Tato obchodní tiskárna má velké plány 

a v průběhu dvou až tří let chce zvýšit roz-

sah svých zakázek o 70 procent. „Od nového 

Speedmasteru očekáváme zrychlení produkč-

ní přípravy, velkou přizpůsobivost a vysokou 

úroveň automatizace. Nejenom že díky nové-

mu stroji dojde k rozšíření našeho sortimen-

tu zpracovávaných substrátů, ale díky inte-

grované lakovací jednotce budeme schopni 

nabízet efektní dokončovací úpravy, se kte-

rými chceme získat v konkurenčním pros-

toru výjimečnou pozici,“ dodal Wyszynski. 

Tiskárna Chromapress přitom na polygra-

fickém trhu působí poměrně krátce, vždyť 

byla založena teprve v roce 2003. Dnes má 

tiskárna přibližně 20 zaměstnanců a orien-

tuje se na kvalitní produkční tisk pro široké 

spektrum zákazníků, mezi nimiž nechybějí 

takové subjekty, jako jsou banky, obchodní 

společnosti, asociace či reklamní agentury. 

Přibližně osmdesát procent celkové produk-

ce směřuje přímo na polský trh, zbylých 20 % 

je pak určeno k exportu. Zakázky společnosti 

se pohybují v rozsahu od 1 000 do 30 000 ar-

chů a většinou jde o čtyřbarevný tisk s la-

kováním. Nový Speedmaster přitom nebude 

prvním strojem tohoto typu v tiskárně Chro-

mapress. Ta totiž již dnes používá čtyřbarvo-

vý tiskový stroj Speedmaster SM 74.

Historie strojů Heidelberg ve středním 
formátu. Dodejme, že 50 000 tiskových jed-

notek ve středním formátu bylo vyrobeno 

v průběhu téměř třiceti let. Do středního 

formátu totiž společnost Heidelberg vstoupi-

la v roce 1980 řadou M-Offset, která nabízela 

možnost zpracovávat archy o rozměrech 48 

x 65 cm. Až o čtrnáct let později v roce 1994 

uvedla společnost na veletrhu GEC v Miláně 

tiskový stroj Speedmaster SM 74 pro formát 

53 x 74 cm jako reakci na zvýšenou poptáv-

ku zákazníků o větší formát. O rok později 

na veletrhu drupa 1995 v německém Düssel-

dorfu pak následovala světová premiéra vý-

razně inovovaného tiskového stroje Speed-

master SM 74. Postupem let byla tato řada 

trvale rozvíjena, a v současnosti je 

podle potřeb zákazníků nabízena 

rozsáhlá škála konfiguračních va-

riant – od dvoubarvového po de-

setibarvový model Speedmaster 

SM 74. Na přelomu tisíciletí, opět 

na veletrhu drupa, pak byla rodina 

strojů pro střední formát rozšířena 

o další modely. Na drupě 2000 to-

tiž proběhlo představení tiskového 

stroje Printmaster PM 74, ekono-

mičtější alternativy stroje Speed-

master SM 74, s nižším stupněm 

automatizace. Došlo také k uve-

dení špičkového tiskového stro-

je Speedmaster CD 74 pro střední 

formát. Jeho podstatou je odlišná 

koncepce řešení válců a předsta-

vuje ideální zařízení pro speciální 

aplikace s širokými konfigurační-

mi možnostmi a přizpůsobivos-

tí pro velikosti zakázek. K další moderniza-

ci strojů došlo v minulém roce na veletrhu 

drupa, kdy stroje Printmaster PM 74 a Speed-

master SM 74 byly nahrazeny novým plně 

konfigurovatelným modelem Speedmasteru 

SM 74. Úspěšný Speedmaster CD 74 byl pak 

nahrazen novým modelem z řady „Peak Per-

formance Class“ Speedmaster XL 75. 

Stephan Plenz, šéf technologického a vý-

robního úseku společnosti Heidelberg, k vý-

znamnému jubileu tiskových strojů Heidel-

berg ve středním formátu uvedl, že padesát 

tisíc tiskových jednotek polovičního formá-

tu otevírá novou kapitolu úspěšného postu-

pu společnosti Heidelberg v tomto segmentu 

trhu. Formátem 50 x 70 cm dokáže uspoko-

jit významný podíl svých zákazníků, čehož 

je dosaženo také tím, že všechny modely 

lze přizpůsobit individuálním požadavkům 

a škále funkčních potřeb. 

Již 50 000 tiskových jednotek v B2
V nedávné době společnost Heidelberger Druckmaschinen AG oslavila u archových ofsetových strojů ve střed-
ním formátu jubileum, které signalizuje nejenom silnou pozici tohoto výrobce na světových trzích, ale i tradici tis-
kových strojů Heidelberg ve formátu B2.
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Pharming nově se stroji Heidelberg
Akciová společnost Pharming patří mezi špičkové tuzemské producenty obalů z hladkých i mikrovlnitých lepe-
nek. Její název vznikl s ohledem na její tradici z anglických slov Pharmaceutical Engineering, ovšem v současnos-
ti už nevyrábí krabičky pouze na farmaceutické produkty, ale také pro potravinářský a elektrotechnický průmysl.

Stoletá tradice firmy. Firma se může po-

chlubit více než stoletou tradicí, odvíjející 

se od kartonážního podniku založeného již 

v roce 1894. Ten se po roce 1948 stal jedním 

ze závodů farmaceutického koncernu Spofa 

a transformací jeho části vznikla v roce 1992 

společnost Pharming se dvěma výrobními zá-

vody, v Zahradách u Rumburka, kde pokraču-

je výroba zejména obalů pro farmaceutický 

průmysl, a ve Varnsdorfu, kde jsou vyrábě-

ny další nejrůznější druhy obalů. Aby ovšem 

 mohl nově vzniklý podnik dosahovat ve výro-

bě obalů výsledků odpovídajících po kvalita-

tivní stránce světové úrovni, bylo třeba oka-

mžitě zahájit jeho přestavbu a modernizaci. 

Probíhala postupně a začala ve výrobním zá-

vodě v Zahradách u Rumburka, kde byly do-

stavěny tři výrobní haly a velké skladovací 

prostory. Následně byla zahájena i obměna 

technologického vybavení týkající se prak-

ticky všech výrobních fází. Po skončení té-

to první fáze přišel na řadu i výrobní závod 

ve Varnsdorfu, který bylo třeba v podstatě 

celý přestavět a dovybavit potřebnými stroji 

a zařízeními. Musel se totiž změnit z papíren-

ské továrny na moderní provoz na výrobu ši-

rokého spektra obalů pro nejrůznější účely.

V technologickém vybavení výrobních závo-

dů společnosti Pharming se tak objevilo CtP 

zařízení Trendsetter 800 II Quantum, čtyři 

archové ofsetové stroje manroland a KBA, 

pět výsekových automatů Bobst, čtyři  jedno- 

až čtyřbodové lepičky skládaček Jagenberg 

Diana, dvě lepicí zařízení Bobst a několik 

dalších strojů na dokončující zpracování 

obalových přířezů ze skládačkových lepe-

nek, například kašírovací zařízení a zařízení 

na vlepování okének. 

Objem výroby obalů ze skládačkových le-

penek ovšem průběžně stále narůstal a po-

žadavky zákazníků na jejich kvalitu a vyba-

venost se stupňovaly, takže k modernizaci 

výrobního zařízení nebylo možné přistu-

povat jako k jednorázové akci, ale musela 

průběžně pokračovat. Další investice proto 

směřovaly do pořízení nové, ještě moder-

nější skládací/lepicí linky Bobst vybavené 

modulem AccuBraille na aplikaci Braillova 

slepeckého písma na obaly far-

maceutických produktů, a pře-

devším pak k výraznému posí-

lení technologického zázemí 

pro výsek. 

Pharming se spolehl na Hei-
delberg. Po několika investi-

cích do konkurenčních strojů 

se ve Pharmingu rozhodli in-

vestovat do výsekového stroje 

Heidelberg Dymatrix, který byl 

instalován v říjnu loňského ro-

ku ve výrobním závodě společ-

nosti Pharming ve Varnsdorfu. Musíme zdů-

raznit, že v případě společnosti Pharming 

se jedná o vůbec první instalaci stroje Hei-

delberg Dymatrix v České republice. Příklon 

ke společnosti Heidelberg byl stvrzen ještě 

další investicí, a to do archového ofsetového 

stroje Heidelberg Speedmaster CD 102 pro 

tisk do formátu B1. Ten byl na přelomu ro-

ku 2008/2009 instalován ve výrobním závodě 

v Zahradách u Rumburka. I u tiskového stro-

je došlo ke změně dodavatele po několikaleté 

zkušenosti s konkurenčními produkty.

„U výsekového stroje Dymatrix nás příjemně 

překvapila jeho robustnost zaručující přes-

nost výseku a trvanlivost zařízení, ale na dru-

hou stranu trochu zaskočila jeho hmotnost, 

která dosahuje 32 tun,“ říká ředitel společ-

nosti Pharming ing. Václav Klomínek. „Přes-

tože jsme již před jeho instalací měli zpraco-

vány statické výpočty nosnosti podlahy haly, 

ve které je umístěn, rozhodli jsme se pod něj 

vybudovat ještě železobetonový sokl s tloušť-

kou jednoho metru, aby tak byla zajištěna 

jeho stoprocentní stabilita i v maximální 

provozní rychlosti a tím i kvalita produkce. 

Instalace stroje potom proběhla bez jakých-

koliv problémů, a v současnosti už je v pl-

ném provozu a pracuje podle našich před-

stav,“ dodává.

Řídicí pult Prinect Press Center s projekční plochou Wallscreen 

a systémem spektrálního měření Prinect Axis Control.

Speedmaster CD 102 – po mnoha letech zkušeností s jinými tiskovými stroji vsadil Pharming na Heidelberg.
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Nový archový ofsetový stroj vybíralo vede-

ní společnosti Pharming z nabídek několika 

výrobců – KBA, manroland, Heidelberg a Ko-

mori. Nakonec se rozhodlo pro tiskový stroj 

Heidelberg Speedmaster z řady CD. Ale dej-

me opět slovo ing. Václavu Klomínkovi: „Ne-

jsme běžná komerční tiskárna, naše výroba 

je poměrně dost specifická a tomu musí od-

povídat také naše strojové vybavení. Běžně 

nezpracováváme několik málo zakázek s mi-

lionovými náklady, ale převážnou část naší 

náplně tvoří řádově stovky zakázek v nákla-

dech obvykle od 20 000 do 50 000 kusů jed-

notlivých obalů. Specifické jsou i požadav-

ky na rychlost dodávek. Běžná délka výrobní 

lhůty je jeden týden, ale výjimkou nejsou 

ani zakázky dodávané do 2 až 3 dnů. Pou-

ze na zcela nové zakázky, u kterých je tře-

ba například zhotovovat výsekové nástroje, 

potřebujeme dodací lhůtu zhruba 14 dnů. 

U tiskového stroje proto vyžadujeme zejmé-

na maximální flexibilitu a velmi krátké časy 

potřebné k jeho přestavbě při změnách za-

kázek. A samozřejmě i velmi vysokou dosa-

hovanou výstupní kvalitu tisku. Nepotřebu-

jeme provozní rychlost 18 000 archů/hod., 

bohatě nám postačuje rychlost 15 000, ale ča-

sy na přestavbu musí být co nejkratší. Těmto 

našim požadavkům vyhovoval nejlépe tisko-

vý stroj Speedmaster CD 102, navíc se jedná 

o model už dlouhodobě prověřený v praxi, 

a v neposlední řadě nám vyhovuje také vyso-

ká úroveň technické podpory a servisu těch-

to strojů. 

Workflow systém Prinect. Dalším velice 

důležitým důvodem pro naše rozhodnutí byl 

potom řídicí systém Prinect a kontrolní prv-

ky a mechanismy, které zahrnuje. Systémy 

Prinect Pressroom Manager a Prinect Axis 

Control, které u tiskového stroje Speedmas-

ter CD 102 využíváme, monitorují veškeré 

operace v průběhu zpracování každé zakáz-

ky, což považujeme za velmi důležité i z hle-

diska manažerského řízení. Minulý i momen-

tální provoz stroje tak může být kontrolován 

jak směnovým mistrem přímo ve výrobním 

závodě, tak i pracovníky podnikového ředi-

telství v Praze. Navíc systém může vydávat 

protokol o průběhu výroby zakázky, což je 

pro nás podstatné z hlediska výroby pro far-

maceutický průmysl, která má velice přísná 

pravidla. Zatím máme do workflow systému 

Prinect připojen pouze tento archový ofseto-

vý stroj, ale do budoucna na něj chceme při-

pojit také výsekový stroj Dymatrix.“

Potřebám tisku obalů převážně na produkty 

farmaceutického a částečně i potravinářské-

ho průmyslu musely ale odpovídat nejenom 

vlastnosti tohoto archového ofsetového stro-

je, ale také jeho instalace. 

Přísné podmínky provozu. Výroba oba-

lů na léčiva a potraviny se musí řídit velmi 

přísnými pravidly a normami z hlediska čis-

toty výrobního prostředí, které zabraňují, 

aby mohlo dojít ke kontaminaci těchto oba-

lů v průběhu výrobního procesu prakticky ja-

kýmikoliv látkami. A mezi takové látky patří 

mimo prachu a podobných zdrojů znečiště-

ní také například vlhčicí roztok nebo tiskové 

laky. Proto mohl být v tiskové hale instalo-

ván pouze ofsetový stroj, ale uvedená mé-

dia k němu musela být přivedena hadicemi 

z jiné místnosti, nacházející se o patro níž 

ve sklepě. Jednalo se tedy o doslova unikát-

ní instalaci, jakou technici společnosti Hei-

delberg prováděli poprvé. Poradili si s ní ale 

velmi dobře a podle slov ředitele Pharmingu 

ji zvládli na jedničku a v termínu. Bylo totiž 

třeba dokoupit a instalovat zařízení na ohří-

vání tiskového laku, vypočítat a v praxi ově-

řit nové podmínky dopravy uvedených mé-

dií do tiskové haly ke stroji a posílit v tomto 

smyslu čerpadla, a zvládnout řadu dalších 

nutných úprav. V tiskové hale jsou z důvodů 

plnění norem hygieny a bezpečnosti provozu 

do stroje dávkovány pouze barvy, ostatní mé-

dia jsou k němu přiváděna odjinud. 

Archový ofsetový stroj Heidelberg Speed-

master CD 102 uvedený do provozu ve výrob-

ním závodě společnosti Pharming v Zahra-

dách u Rumburka může potiskovat substráty 

s tloušťkou až 0,4 mm, to znamená od natí-

raných papírů s plošnou hmotností 80 g/m² 

až po skládačkové lepenky s plošnou hmot-

ností 550–600 g/m². A vedení společnosti 

Pharming už uvažuje o nákupu dalšího tisko-

vého stroje vybaveného modulem na tzv. stu-

denou ražbu, pravděpodobně opět z produk-

ce společnosti Heidelberg.

Pharming, a. s.

Milíčova 8

130 00 Praha 3 

Tel.: +420 222 780 068

Fax: +420 222 782 092

E-mail: info@pharming.cz

www.pharming.cz

Výsekový automat Dymatrix 106 CSB – ve Pharmingu se jedná o vůbec první instalaci tohoto stroje v ČR.
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V této kategorii papírů a kartonů může spo-

lečnost Antalis, patřící mezi nejvýznamnější 

tuzemské velkoobchody papírem, nabídnout 

rodinu papírů s označením Novatech, která 

se vyznačuje velmi dobrými parametry, jež 

vyhovují právě současným podmínkám a po-

třebám polygrafických provozů. Papíry a kar-

tony Novatech jsou bezdřevé, 

vysoce bílé, 2x obou-

stranně natírané 

papíry, jejichž pod-

ložka je ze 100% 

ECF (bělená bez 

použití chlóru). Pa-

píry jsou vyráběny 

ve čtyřech základ-

ních provedeních. 

Kromě materiálů 

s označením Lesk 

a Mat, které tvoří 

největší část dodá-

vek, jsou totiž pa-

píry Novatech nabí-

zeny také v provedení 

Satin (polomat) a Easy Matt.

S papíry a kartony Novatech je možné dosa-

hovat vysoké kvality nejenom v oblasti vlast-

ního potisku, ale i při dokončujících úpra-

vách tiskovin. Hladký povrch, vysoký stupeň 

bělosti a správná absorpce barev předurčuje 

papíry Novatech k použití v širokém spekt-

ru aplikací. Je přitom prakticky jedno, zda je 

prováděn jednoduchý jednobarevný potisk, 

či jsou na papíry Novatech tištěny těžké plo-

chy s vysokým rozlišením. Tyto papíry totiž 

zajišťují věrnou reprodukci jakéhokoliv ba-

revného spektra, čehož je dosaženo přede-

vším díky přesnému dávkování optických 

bělicích činidel, respektujících všechny bar-

vy a světelné kontrasty. Papíry a kartony No-

vatech se osvědčily také ve vícebarvovém of-

setovém tisku s šesti až dvanácti tiskovými 

barvami nanášenými při jednom průchodu 

papíru strojem, stejně jako při tisku speciál-

ními či UV barvami. 

Velmi dobré výsledky dosahují papíry Nova-

tech také v oblasti rozměrové stálosti, což je 

zajištěno velmi pečlivým výběrem vláken po-

užívaných k výrobě těchto papírů. Tiskárny 

a jejich zákazníci ocení také velmi vysokou 

bělost papíru (CIE 130), stejně jako velmi dob-

rou potis-

kovatelnost 

s malým ná-

růstem tiskové-

ho bodu. Toho je 

dosahováno díky speciální technice hlazení 

materiálu. Z dalších parametrů těchto papírů 

stojí jistě za zmínku také minimální absorp-

ce barvy, která ve spolupráci s velmi dobrým 

sušením vede k nižší spotřebě barvy.

Papíry Novatech jsou nabízeny nejenom 

ve čtyřech základních provedeních, ale zá-

kazníci si mohou vybrat i ze široké nabíd-

ky formátů, napomáhající snížení spotře-

by papíru. Papíry jsou přitom dodávány jak 

v úzké, tak i široké dráze, přičemž jejich 

plošná hmotnost se může pohybovat od 90 

až do 350 g/m². Malé formáty jsou přitom 

pro lepší manipulaci dodávány na tzv. „flexi“ 

paletách, které umožňují snadné oddělení 

dvou stohů papíru uložených na jedné pale-

tě. Balení archů jsou pak volně ložená na pa-

letách nebo v rysech, což umožňuje dodání 

přesného množství, jaké tiskárna pro svou 

zakázku požaduje.

Není bez zajímavosti, že při výrobě těchto 

papírů a kartonů je kladen velký důraz ta-

ké na ochranu životního prostředí. Papíry 

Novatech se tak mohou pochlubit značkou 

EU Flower Ecolabel. Jde o systém evropské-

ho ekoznačení, kde označení je udělováno 

výrobkům a službám šetrným vů-

či životnímu prostředí. Program ev-

ropské ekoznačky se od podobných 

inicia tiv liší tím, že platí v celé Ev-

ropské unii, Norsku, Lichtenštejnsku 

a na Islandu. O tom, že nejde pouze 

o marketingový tah, svědčí mimo jiné 

i to, že výrobky prověřuje nezávislá 

instituce, která posuzuje jejich celko-

vý vliv na životní prostředí – těžbou 

surovin  počínaje a likvidací výrobku 

konče.

Společnost Antalis nejenom dodává 

tyto papíry na tuzemský trh, ale záro-

veň k nim nabízí i další služby. V případě 

zájmu tak může tiskárnám poskytnout vzor-

ky nebo vzorníky, připraven je i speciální 

časopis věnující se právě rodině papírů No-

vatech. V blízké budoucnosti bude pro zákaz-

níky i prodejní akce, která je v současné době 

připravována.

Novatech – papír pro dnešek i budoucnost!
Nároky na kvalitu a rychlost zpracování v ofsetovém tisku jsou stále vyšší, na což musí reagovat nejenom samotní výrobci 

tiskových strojů, ale i výrobci tiskových barev a potiskovaných materiálů. Mezi nimi mají výsostní postavení především natírané papíry a kartony, 

na nichž je dnes zpracováno velké množství zakázek.
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Chcete-li na trhu uspět, musíte bezvadně zvládnout všechny procesy ve své firmě 

a zajistit, aby byly transparentní. Proto Heidelberg vytvořil Prinect - řídicí workflow, které 

integruje veškeré výrobní procesy v tiskárně do uceleného systému a umožňuje jejich 

naprostou kontrolu. 

Get Prinected!
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