Tiskárna Grafico s.r.o. patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím
polygrafick˘m spoleãnostem v Moravskoslezském
kraji, a nejen tam. Dobré jméno si získala také
u mnoha klientÛ v celé âeské republice
i v zahraniãí. Tiskárna si letos pﬁipomíná 15 let
od zaloÏení. Firma se postupnû vypracovala
od úpln˘ch zaãátkÛ se star‰ím jednobarvov˘m
strojem aÏ po dne‰ní stav, kdy disponuje
moderními technologiemi a je schopna pokr˘t
‰irok˘ sortiment polygrafické produkce.
Vedení tiskárny a s ním i její zamûstnanci se v‰ak
víc neÏ ohlíÏením na dobu vzniku firmy zamûﬁují
na budoucnost a zab˘vají se rozvojem svého
podniku. Tiskárna aplikovala jako novinku
na na‰em trhu vlastní technologii Alustar, buduje
nové sídlo a v˘robní závod na okraji Opavy
a provádí v˘bûrová ﬁízení na nákup nov˘ch strojÛ
a zaﬁízení. Nová budova a v ní moderní stroje
a zaﬁízení pﬁedstavují nejrozsáhlej‰í investiãní
etapu v historii Tiskárny Grafico.
Technologie Alustar Tiskárna Grafico si vyvinula
vlastní technologii Alustar a má na ni ochrannou
známku. Podobnou technologii, pokud k ní mají
jiné tiskárny vybavení a patﬁiãné know-how,
mohou aplikovat i dal‰í subjekty, nikoli ov‰em
pod oznaãení Alustar. Vzhledem k nároãnosti
technologie se v‰ak Grafico neobává, Ïe by jej
mnoho konkurenãních tiskáren následovalo.
V âeské republice je jenom zanedbateln˘ poãet
tiskáren, které experimentují s podobn˘mi
technologiemi. Grafico je navíc schopno realizovat
zakázky s technologií Alustar za lep‰í ceny. Postup
pouÏívan˘ v Graficu vykazuje men‰í ztráty
materiálu. V˘voj technologie Alustar si vyÏádal
velké úsilí, zejména bûhem pﬁekonávání nûkter˘ch
úskalí pﬁi aplikaci detailních postupÛ.
Tiskárna Grafico dosud sídlí v objektu poblíÏ centra Opavy

V podobû technologie Alustar uvedlo Grafico
na trh nov˘ v˘robní postup, kter˘ umoÏÀuje pouÏít
metalické efekty v celém barevném spektru CMYK.
VyuÏívá se nanesení stﬁíbrné fólie pﬁed samotn˘m
potiskem papíru. Doposud praktikované
technologie ofsetového tisku metalick˘mi barvami
vyuÏívaly vÏdy jen jeden odstín pﬁímé metalické
barvy, napﬁíklad stﬁíbrné, zlaté, bronzové apod.
Aplikace pod fotografie byla velmi diskutabilní
a pﬁedpokládan˘ efekt se zpravidla nedostavil.
Technologie Alustar vyvinutá v Tiskárnû Grafico
umoÏÀuje dokonalé a pﬁesné nanesení fólie
pod poÏadovan˘ objekt v rámci celkového motivu,
coÏ uÏivatelÛm a zákazníkÛm nabízí dosaÏení
témûﬁ nekoneãného mnoÏství metalick˘ch odstínÛ.
Aplikace Alustaru pﬁedpokládá znalost patﬁiãného
know-how. Mezi nejdÛleÏitûj‰í zásady patﬁí
peãlivá pﬁíprava podkladÛ. Místo na tiskovinû,
které má b˘t technologií Alustar oÏiveno,
se vykryje podobnû jako pro pﬁípravu parciálního
laku. Zadavatel nemusí tiskov˘ obraz nijak
upravovat. TvÛrci grafick˘ch návrhÛ, jejichÏ
realizace pﬁedpokládá vyuÏití Alustaru, by si mûli
dát pozor pﬁedev‰ím na problémy s eventuální
oboustrannou aplikací. Tiskárna Grafico
ji nedoporuãuje. V praxi v‰ak takov˘ poÏadavek
zaznívá velice zﬁídka. Motiv raÏby by mûl tedy b˘t
pouze z jedné strany archu. V pﬁípadû, Ïe pﬁece
jenom musí b˘t raÏba oboustranná, je samozﬁejmé,
Ïe raÏen˘ motiv nesmí b˘t v Ïádném pﬁípadû
umístûn na archu z rubu i líce pﬁesnû proti sobû.
Technologie Alustar je vhodná pouze pro potisk
natíran˘ch papírÛ, jako jsou kﬁídy, lepenky
a pohlednicové kartony. Minimální plo‰ná
hmotnost natíraného papíru vhodného pro aplikaci
je 170 g/m2. Tiskoviny s aplikacemi Alustaru musí
b˘t o‰etﬁeny ofsetov˘m lakem, coÏ je minimální

poÏadavek, v˘robce v‰ak doporuãuje laminování.
Je pochopitelné, Ïe tiskárna potﬁebuje pro
dokonalou realizaci zakázky dostateãn˘ ãasov˘
rámec. Termín je odvisl˘ od nákladu, mûl by
vyplynout z konzultace s obchodním zástupcem
tiskárny, pﬁípadnû se zástupcem v˘roby.
I u relativnû nízk˘ch nákladÛ do tisíce kusÛ
je potﬁeba pﬁiãíst ke standardním dodacím
termínÛm Tiskárny Grafico pût dnÛ.
Aplikaci technologie Alustar lze nejefektivnûji
uplatnit pﬁi v˘robû obálek katalogÛ, exkluzivních
pozvánek, luxusních obalÛ a zkrátka v‰ude, kde
chce b˘t zákazník se sv˘mi tiskovinami
originální, exkluzivní a odli‰en˘ od konkurence.
Cena je odvislá od plochy pokrytí a nákladu.
Pro pﬁesné stanovení cenové nabídky je vhodné
zaslat vizualizaci v pomûru 1:1, anebo v poptávce
vyjádﬁit plochu pro aplikaci Alustaru
a specifikovat mnoÏství. Tiskárna Grafico
následnû pﬁipraví kalkulaci v obvyklém termínu.
Aplikace technologie Alustar posiluje pozici
Grafica na ãeském polygrafickém trhu. S tím jak
se Alustar dostává do povûdomí odborné
veﬁejnosti, roste poãet klientÛ. Grafico vyuÏívá
novou technologii dokonce i v kooperaci pro jiné
tiskárny. Alustar se nejãastûji pouÏívá pﬁi v˘robû
luxusních krabiãek s vysokou pﬁidanou hodnotou.
„My si vÛbec nemyslíme, Ïe by nám technologie
Alustar vydûlala balík. Vût‰ina firem
má zabûhnut˘ zpÛsob komunikace se sv˘mi
dodavateli a dostat se mezi nû s klasick˘m tiskem
je problém. Jedná se o to, Ïe Alustar nám otvírá
dveﬁe u dal‰ích zákazníkÛ. Schopnost nabídnout
nové technologie odli‰uje úspû‰né tiskárny, které
mohou nabídnout vy‰‰í pﬁidanou hodnotu,
od tûch ostatních,“ uvedl Mgr. Michael Kretek,
v˘konn˘ ﬁeditel Tiskárny Grafico.

Místo, kde bude stát nová budova tiskárny, bylo v pololetí zatím spí‰ staveni‰tûm,
ale jiÏ na pﬁelomu roku zde bude zahájena v˘roba

Vyti‰tûno na papíru Hello Gloss 250 g/m2 (obálka) a Hello Silk 115 g/m2 (vnitﬁní listy). Dodavatel: OSPAP a.s., K Hru‰ovu 4/292, Praha 10, Tel.: 271 081 111, Fax: 272 704 725, e-mail: ospap@ospap.cz, www.ospap.cz
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Reprezentativní kalendáﬁ Tiskárna Grafico
uspûla v soutûÏi Kalendáﬁ roku 2010. Obhájila první
místo v kategorii nejlep‰í kvalita tisku a celkového
zpracování. Navíc obsadila tﬁetí místo za design.
RovnûÏ v soutûÏi Sappi European Printers of the
Year Awards byla Tiskárna Grafico s kalendáﬁem
úspû‰ná, kdyÏ obsadila tﬁetí místo v kategorii Vlastní
propagace. Grafico bylo jedinou tiskárnou z regionu
stﬁední a v˘chodní Evropy, která v soutûÏi uspûla.
Kalendáﬁ má odlehãené pojetí, zároveÀ v‰ak velmi
v˘pravn˘m zpÛsobem demonstruje moÏnosti,
které má Grafico v oblasti nov˘ch technologií.
Nahrazuje popis profilu tiskárny, neboÈ ukazuje
aplikace v‰ech moderních tiskov˘ch
a zu‰lechÈovacích operací, s nimiÏ Grafico
disponuje. Na kaÏdém kalendáﬁním listu
je popsána technologie, která je pouÏita k jeho
v˘robû. Nûkteré prvky byly v âeské republice
pouÏity vÛbec poprvé. Kalendáﬁ je ti‰tûn
na 250gramové lesklé kﬁídû. Na potisk osobit˘ch
motivÛ je na kaÏdém z listÛ pouÏita mírnû
obmûÀovaná posloupnost technologick˘ch krokÛ,
aby byly pﬁedstaveny v‰echny tiskové
a dokonãovací moÏnosti, které mÛÏe Grafico trhu
nabídnout. Napﬁíklad pro ãervenec se pouÏil tisk
CMYK, technologie Alustar, matné lamino,
parciální UV lak, termoraÏba a slepotisk.
Grafick˘m návrhem i provedením si Grafico
kalendáﬁem pro leto‰ní rok nasadilo vysoká
kritéria. Michael Kretek se neobává, Ïe by jim pro
rok 2011 nedokázalo dostát. Námûtovû je nov˘
kalendáﬁ jiÏ pﬁipraven. Kalendáﬁ pro rok 2010
otvírá pro Grafico nové trhy i v zahraniãí.
V souãasné dobû je aktuální pronikání
do frankofonních oblastí. Stále je‰tû platí ponûkud
pﬁezírav˘ postoj západoevropsk˘ch zákazníkÛ
vÛãi moÏnostem ãesk˘ch tiskáren. KdyÏ se v‰ak
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Grafico prezentuje tak v˘pravn˘m polygrafick˘m
produktem, jak˘m je kalendáﬁ na rok 2010,
pﬁedsudky padají a ãeská firma se z role trpûného
gastarbeitra dostává do pozice váÏeného partnera.
Souãástí v˘robního portfolia jsou v Graficu také
knihy. Dvû publikace (MuÏ z Acapulca a Kdybych
vstoupil do Kalandu, byl bych v Brnû) se podaﬁilo
dostat do nominace na knihu roku 2009.
Stavba nové tiskárny Spoleãnost Grafico
zaãíná stavût nové sídlo v Opavû-Kyle‰ovicích.
Jedná se o nízkoenergetick˘ objekt. Vytápûní
a klimatizace jsou ﬁe‰eny pomocí vrtÛ a rekuperací
odpadního tepla ze strojÛ. Z energií se bude
pﬁivádût pouze elektﬁina, která se vyuÏije rovnûÏ
na eventuální dohﬁev vody pﬁi extrémním poklesu
venkovních teplot. Budování nové tiskárny probíhá
podle ambiciózního termínového plánu. Stavba
byla zahájena 24. kvûtna, kolaudace se plánuje
na 15. prosince. Pﬁíprava nároãné investice byla
zahájena pﬁed dvûma a pÛl lety. V‰e je naplánováno
aÏ do nejmen‰ích detailÛ. Investici stavebnû
realizuje flexibilní regionální firma.
Spoleãnost Grafico byla úspû‰ná pﬁi získávání
dotací ze strukturálních fondÛ Evropské unie.
PﬁedloÏila projekt v rámci programu Rozvoj II
a obdrÏela pomoc ve v˘‰i 20 mil. Kã. Projekt
celkovû pﬁedstavuje investici v ﬁádu 40 mil. Kã.
Souãástí projektu je také poﬁízení nov˘ch
polygrafick˘ch strojÛ a zaﬁízení. Jejich seznam
zahrnuje pûtibarvov˘ tiskov˘ stroj s disperzním
lakováním, ãtyﬁkapsov˘ lepicí stroj pro lepení
PUR/EVA, skládací stroj pro formát B1
v konfiguraci 4 + 4 + 2, navíc s libovolnû
ﬁaditelnou jednolomkou, ﬁezací centrum pro
formát B1 a digitální zaﬁízení pro parciální
UV lakování. Na poﬁízení v‰ech strojÛ a zaﬁízení
probíhá v souãasné dobû v˘bûrové ﬁízení.

Tiskov˘ stroj Heidelberg Speedmaster SM 74-5SE patﬁí k základním v˘robním prostﬁedkÛm

Orientace na procesní ﬁízení Na pﬁelomu let
2007 a 2008 byl zahájen pﬁerod na procesní ﬁízení
Tiskárny Grafico, coÏ bylo spojeno s vyhlá‰ením
v˘bûrového ﬁízení na pozici v˘konného ﬁeditele.
Od ﬁíjna 2007 v této funkci pÛsobí Mgr. Michael
Kretek. Pan Kretek má devítiletou praxi v polygrafii,
která zahrnuje pozici obchodníka pro pﬁedtiskovou
pﬁípravu ve firmû Rapid a.s., následnû vedoucího
tiskárny ve stejné spoleãnosti, obchodního zástupce
tiskárny Printo s.r.o. a pﬁibliÏnû tﬁíleté pÛsobení na
pozici obchodního ﬁeditele spoleãnosti Printo.
V roce 2008 se Tiskárnû Grafico podaﬁilo zajistit
nárÛst trÏeb o témûﬁ 30 %. ZároveÀ ve stejném roce
firma investovala do nákupu v˘sekového stroje
Kama ProCut 74, druhé linky Theisen & Bonitz
v konfiguraci se 14 kapsami a nového CtP
Suprasetter druhé generace. V roce 2009 firma
Grafico úspû‰nû pﬁekonala recesi v polygrafii. Její
obrat proti rekordnímu roku 2008 poklesl pouze
o 6,89 %. ZároveÀ bylo roz‰íﬁeno obchodní
oddûlení.
Spoleãnost Grafico v souãasné dobû zamûstnává
83 pracovníkÛ. ·est pracovních míst vzniká jiÏ
v souvislosti s modernizaãním projektem, kter˘
se realizuje s podporou z evropsk˘ch fondÛ.
Probíhající investiãní etapa posouvá
polygrafickou spoleãnost Grafico z Opavy
do skupiny nejmodernûji vybaven˘ch tiskáren
stﬁední velikosti v âeské republice. ×
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Sná‰ení probíhá na dvou linkách Theisen & Bonitz

