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inkousty Pro digitální tisk | hp latex řady r | durst smart shoP+ | neschen easy dot | onyx trufit



Tyto kvalitní polymerické samolepicí fólie napodobující efekt pískovaného skla mají oproti levnějším typům vysokou 

odolnost proti otiskům rukou a změnám průhlednosti po namočení. Atraktivní škála pěti tónovaných fólií doplňuje 

dva standardní bezbarvé povrchy. 

Vlastnosti
 vysoce kvalitní polymerická fólie s efektem pískovaného skla

 optimální prostup světla

 dva typy povrchů bezbarvé fólie – frosted a dusted

 pět barevných provedení

 exteriérová životnost pět let

 solventní akrylátové lepidlo

 vynikající rozměrová stabilita

 mimořádně odolný povrch vůči nečistotám
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V předchozím editorialu jsem psal o tom, jak se kvůli epi-

demii koronaviru svět změní. Teď už si to nemyslím. Svět 

je pořád stejný. Jenom se, jak už to v krizích bývá, ukázala 

spousta věcí, které by jinak zůstaly skryté. Co bude dál, se 

ještě uvidí. Zatím cítím snahu o rychlý návrat do běžného 

fungování. Právě jsem se dozvěděl informaci o obnovení 

newsletteru Signinvention, v HSW aktuálně dokončujeme 

toto vydání HSWinfo, finišujeme s náročnými vzorníky 

potištěných textilních materiálů pro sublimační tiskárny, 

testujeme řadu nových materiálů i technologií a chystá-

me akce pro letní měsíce, které budou podle všeho o dost 

víc pracovní, než jsme byli zvyklí. A hodně práce je něco, 

co všichni chceme. Snad při tom všem shonu budeme mít 

čas sem tam se zastavit a vzpomenout si na to, o čem jsme 

přemýšleli během nouzového stavu. Možná že pocity, které 

jsme tehdy měli, stojí za změnu některých našich cílů či 

priorit. Přeji Vám pevné zdraví, příjemné léto a v září na 

shledanou u dalšího vydání HSWinfo.      
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přEdSTAVujEmE 
InkOuSTy pRO DIGITáLní TISk

2) Mutoh XpertJet 
je univerzální 

platforma, která 
používá také eco 

solventní inkoust, 
jehož průkopníkem 

byl právě Mutoh

1) Durst P5 je 
vrcholným 
příkladem 

univerzálního 
využití UV 

vytvrditelného 
inkoustu; potiskne 

desky i role do šířky 
až 3500 mm 

Inkoust je klíčovým prvkem inovace v digitálním tisku. Úsloví „život je kruh“ se dá přeneseně využít i pro 
vývoj inkoustů. 

Na začátku tiskové digitalizace v oboru výroby reklamy stá-

ly vodou ředitelné inkousty, které přinesly tiskárny sloužící 

k vizualizaci technických výkresů. Transportní složkou je 

u nich voda, jež přenáší barvivo na tiskové médium. Je to 

elegantně jednoduché a ekologické řešení. 

drahé a choulostivé
Ve své rané fázi ovšem měly vodou ředitelné inkousty 

několik nevýhod. Pro dosažení vysoké kvality bylo třeba 

využívat dražší potahovaná média, která dokážou správně 

absorbovat inkoust. Druhým handicapem byla nízká ven-

kovní odolnost tisku.

V době příchodu vodou ředitelných inkoustů začal ve výro-

bě reklamy dominovat exteriérový tisk. Uživatelé požado-

vali vyšší exteriérovou odolnost. Proto výrobci uvedli na trh 

pigmentové vodou ředitelné inkousty. Částečky pigmentu 

dispergované ve vodě zajistily lepší UV stabilitu. Pigment 

sice zmenšil barevný gamut, ale tisk měl stále vysokou kva-

litu. Odvrácenou stranou byly vyšší tiskové náklady a nízká 

mechanická odolnost. Tu řešila laminace, výrobní náklady 

se tím však ještě zvýšily.

odolné a páchnoucí
A tak jsme objevili kouzlo ředidlových inkoustů, nazýva-

ných často solventní. Pigment byl rozpuštěn v ředidle místo 

ve vodě a problém blednutí barev byl vyřešen. Inkoust navíc 

přestal být citlivý na povrch materiálu. Potahovaná vrstva 

už nebyla potřeba. Především u populárních materiálů na 

bázi PVC se inkoust do povrchu tak „zažral“, že se výrazně 

vylepšila i otěruvzdornost. A tím šly dolů výrobní náklady. 

Ředidlo je ale velmi neekologické a nepříjemný zápach je 

zdraví škodlivý. Kromě toho, že poškozuje dýchací ústro-

jí operátorů, trpí také všechny díly tiskárny, které jsou 

s inkoustem v kontaktu. Oblibě se netěší ani investice do 

odsávání. Přesto všechno i dnes stále existují aplikace, kde 

má ředidlový inkoust velmi silnou pozici.

JemněJší varianty
Aby výrobci omezili nevýhody „tvrdého“ ředidla a přines-

li tisk zpět do interiérů, vyvinuli eco solventní inkoust 

(a několik mezistupňů nazývaných mild nebo low solvent 

inkousty). Méně agresivní ředidlo (bez obsahu nebezpeč-

ného cyklohexanonu) snížilo požadavky na ventilaci provo-

zu a dovolilo používat inkoust v hlavách s menší tiskovou 

kapkou. S eco solventním inkoustem se již dostáváme do 

současnosti. Je zajímavé, jak je tento typ inkoustu, přes své 

stáří a nevýhody, stále populární. 

revoluční řešení
Opravdovou revolucí byl nástup UV vytvrditelného 

inkoustu. Dva výrobci, kteří UV tiskárny uvedli na trh, 

Durst a Zünd, nám všem otevřeli nový svět. Především jsme 

začali tisknout na desky. Všechny předchozí inkousty byly 

určené pouze pro tisk na rolové, často speciálně upravené 

materiály. UV inkoust je tvořen molekulami monomeru, 

nepotřebuje žádnou transportní tekutinu, jako je voda nebo 

ředidlo. UV inkoust proto vytvoří na povrchu materiálu 

tenkou opakní vrstvu, která se chytne skoro na všechno. 

Její neprůhlednost přinesla další úžasnou vlastnost, tisk 

přímou – bílou – barvou. d 

marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Inkousty
1

2



3) Technologii UV 
vytvrditelného 
inkoustu donedávna 
využívaly 
nejvýkonnější 
tiskárny na trhu, 
tady je to Durst 
2500 s rychlostí až 
1200 m2/hod 

Ukázky aplikací pro 
dané inkousty: 4) UV 
vytvrditelný, 5) HP 
Latex, 6) Durst WT, 
7) sublimační a 8) eco 
solvent
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něco za něco
Tento inkoustový film ovšem výrazně potlačuje vlastnosti 

potiskovaného materiálu. To není vždy žádoucí. UV inkoust 

navíc není – i když se o to hodně snaží – perfektně lesklý. 

Při dopadu na povrch materiálu je UV inkoust tekutý, po 

expozici UV světlem (které spustí polymerizaci molekul 

monomeru) vytvoří homogenní vrstvu. Čím je vytvrzení 

rychlejší, tím tvoří vrstva inkoustu v profilu „vlny“ s vyššími 

vrcholy. To ovlivňuje odraz světla – čím rychlejší vytvrzení, 

tím vyšší vlny, tím méně lesku po naše oči. A naopak. Čím 

později je inkoust vytvrzen, tím více se „rozlije“ a vytvoří 

hladší, na pohled lesklejší vrstvu. Má to samozřejmě své 

limity, nemělo by dojít ke ztrátě kvality (detaily) a nedosta-

tečnému vytvrzení inkoustu. 

Povrchová napětí vrstvy inkoustu a materiálu jsou různá. 

Podle jejich rozdílu může docházet k odlupování inkoustu. 

Někdy pouze při dokončování (řezání), někdy stačí ohyb 

nebo natahování. Obvykle čím méně porézní, hladší mate-

riál (sklo, hliník apod.), tím nižší přilnavost inkoustu. d 

přEdSTAVujEmE

InkOuSTy pRO DIGITáLní TISk

Přehled inkoustů a souvisejících technologií

Inkoust Vlastnosti
Tiskárny v nabídce 

HSW Signall
Stojí za pozornost

UV vytvrditelný

○ Tisk na širokou škálu 
materiálů (role i desky)
○ Možnost přímé barvy 
(obvykle bílá)
○ Zpravidla zapáchá
○ Široká řada zařízení od 
nejmenších po vysoce výkonné 
tiskárny

○ Durst řady P5
○ Durst Rho P10
○ Durst 2500
○ Durst 512R a 312R
○ Mutoh XpertJet
○ Signracer

○ První UV tiskárny uvedl 
Durst (Rho 160) a Zünd (UVjet 
215) v roce 2001

HP Latex 
(vodou ředitelný)

○ Tisk na širokou škálu 
materiálů (role i desky)
○ Přímá barva (bílá)
○ Bez zápachu
○ Tiskárny šířky od 1,6 do 3,2 m

○ HP Latex R1000, R2000
○ HP Latex 3xxx (role)
○ HP Latex 1500 (role)
○ HP Latex 5xx (role)
○ HP Latex 3xx (role)
○ HP Latex 115 (role)

○ Vodou ředitelný inkoust, 
který funguje na škálu 
materiálů srovnatelnou s UV 
tiskem

Durst WT 
(vodou ředitelný)

○ Především pro materiály na 
bázi papíru
○ Vysoký výkon strojů
○ Alternativa ofsetu nebo 
flexotisku
○ Certifikace také pro food 
packaging

○ Durst WT 250
○ Durst SPC 130

○ Durst SPC patří s rychlostí 
9350 m2/hod mezi nejvýkonnější 
digitální tiskárny

Sublimační 
(vodou ředitelný)

○ Pro přímý a transferový 
potisk textilu
○ Široký barevný gamut 
○ Vysoká odolnost

○ HP Stitch S300, S500 
a S1000

○ Sublimační tiskový proces se 
na trhu objevil už v roce 1957
○ Dá se použít i pro potisk 
jiných než textilních materiálů, 
pokud má jejich povrch 
speciální úpravu

Eco solvent

○ Tisk na rolové materiály
○ Nejlepší výsledky na média 
na bázi PVC
○ Především tiskárny s nižším 
výkonem

○ Mutoh řada XpertJet 
○ Mutoh řada Valuejet

○ První eco solventní tiskárnou 
na trhu byl v roce 2002 Mutoh 
Rockhopper
○ Konkurence tehdy označovala 
eco solvent za slepou uličku

3

4

5

6

7

8
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1) Tiskárna Durst 
WT 250 používá 
vodou ředitelný 

inkoust  

2) Pokud chcete 
ekologický inkoust, 

je HP Latex správné 
řešení, na obrázku 
tiskárna HP Latex 

1500 se šířkou až 
3200 mm

3) Trend využívání 
inkoustů na bázi 

vody podpořila 
minulý rok tiskárna 

HP Latex R1000/
/R2000 Plus, která 

potiskne rolové 
i  deskové materiály

4) Durst Water 
Technology využívá 

také single-pass 
tiskárna Durst 
SPC 130, která 

tiskne rychlostí až 
9350 m2/hod

5) Aplikací tištěných 
na textil rychle 

přibývá, je možné 
využít více typů 

inkoustů. Na 
polyester je ideální 

sublimační inkoust. 
Na obrázku je 

novinka, tiskárna 
HP Stitch.

Pro výrobu reklamy je UV tisk skvělý svým univerzálním 

využitím na různé druhy materiálů a aplikace. UV tiskárny 

společně s HP Latex jsou dnes v pravidelných průzkumech 

plánovaných investic mezi provozovateli tiskových služeb 

číslem jedna. 

spoJení toho neJlepšího
Síla společnosti HP spočívá ve vlastním vývoji inkoustů 

a tiskových hlav. Tak se zrodila technologie HP Latex. Late-

xový inkoust je vlastně průnikem mezi vodou ředitelnými 

a UV inkousty. Nosičem je voda jako u vodou ředitelných 

inkoustů. Působením tepla dochází k vytvrzení inkoustu 

na povrchu média, podobně jako u UV vytvrditelných 

inkoustů. 

HP Latex si snaží brát z obou světů to nejlepší. Díky tomu, že 

nosičem je voda, splňuje inkoust přísná ekologická kritéria, 

tisk má vysokou kvalitu včetně lesku a nesmrdí. Latexový 

inkoust zachovává vlastnosti povrchu materiálu. Obrovský 

milník překonala technologie HP Latex minulý rok. Čtvrtá 

generace dokáže tisknout i na deskové materiály a stává se 

silným konkurentem UV vytvrditelného tisku. Osobně jsem 

dlouho nevěřil, že vodou ředitelný inkoust může držet na 

deskách, které se standardně potiskují UV vytvrditelným 

inkoustem. U tiskáren HP Latex řady R se to stalo skuteč-

ností (včetně sněhově bílé bílé). 

Jedinečné vlastnosti a průmyslový výkon
Pro některé aplikace mají vodou ředitelné inkousty unikát-

ní vlastnosti. Zatím se nejvýznamněji projevují především 

při tisku na média na bázi papíru, jako je lepenka, karton 

a voština. Vodou ředitelný inkoust dosahuje kvality blízké 

ofsetovému tisku. Tisk je lesklý a bez zápachu. Nemá limity 

UV inkoustu (migrace částic) u výrobků, které jsou v kon-

taktu s potravinami. Samozřejmě záleží také na použitém 

hardware. Digitální tiskárny právě k potisku lepenky se 

stále více uplatňují ve velkých provozech, kde donedávna 

dominoval ofset nebo flexotisk. Pro takové provozy nestačí 

jenom vlastnosti vodou ředitelného inkoustu, ale je potřeba 

také dostatečný výkon tiskového systému. Technologicky 

nejvyspělejší kombinaci vodou ředitelných inkoustů a prů-

myslového výkonu nabízí Durst v tiskárnách Durst WT 

a Durst SPC. 

textilní aplikace
Další rychle se rozvíjející oblastí jsou inkousty pro potisk 

textilu, které si zaslouží samostatný článek. Pro úplnost zde 

zmíníme sublimační inkousty, jež najdou v oboru výroby 

rekla my využití v tzv. soft-signage aplikacích, které mají 

velkou budoucnost. Jejich výroba je možná i na univer-

zálních strojích s HP latexovými nebo UV vytvrditelnými 

inkousty, ale správných vlastností dosahují při použití subli-

mačních inkoustů. Je to především široký barevný gamut 

a odolnost. K tomu se přidává ekologická nezávadnost, zde 

povýšená na celý výrobek, protože textil je materiálem 

budoucnosti také z hlediska ekologie.

inkoust Budoucnosti
Jak vypadá inkoust budoucnosti? Nabídne kompatibilitu 

se širokou škálou materiálů (tiskne na desky i role). Výstup 

je bez zápachu a má vysokou kvalitu včetně lesku. Splňuje 

ekologická kritéria, která budou stále častěji klíčem k získá-

ní důležitých zakázek. Materiály jím potištěné se dají dále 

zpracovávat (nedochází k praskání a odlupování inkoustu). 

Nejblíže této definici je inkoust na bázi vody. Tomu odpoví-

dá i vývoj u nejvýznamnějších světových výrobců.  c

přEdSTAVujEmE 
InkOuSTy pRO DIGITáLní TISk

1

2

3

4

5
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Ochrana zdraví je teď na prvním místě a obor signmakingu 

dokáže nabídnout hodně efektivních řešení, která jsou díky 

technologickému vybavení k dispozici prakticky okamžitě.

ochranné přepážky
Na čiré ochranné přepážky, které se instalují v interiérech 

prodejen, aby se zamezilo přímému kontaktu se zákazníky, 

nabízíme extrudovaný akrylát, polyesterové desky PET-G 

a A-PET a také SAN. Všechny materiály se dají řezat na 

fréze nebo laserem a kromě A-PET jdou i tepelně tvarovat. 

Nejčastěji používané tloušťky desek na tyto přepážky jsou 

3–6 mm. 

oBličeJové štíty
Stále se využívají i obličejové štíty, které se vyrábějí z čirých 

desek v síle 0,5–1 mm. V HSW zákazníkům nabízíme 

polyesterové desky PET-G a A-PET, protože mají na rozdíl od 

jiných materiálů výborné optické vlastnosti. 

 

oddělení prostorů
V některých zemích je nutné používat improvizovaná 

lůžková oddělení, kde jsou ze separačních zdí vytvořeny 

oddělené místnosti. K tomu se nejčastěji používá profilový 

systém, jako výplň je pak vhodné použít hliníkové 

sendvičové desky případně koextrudované PVC desky 

Coplast s hladkým povrchem, který se dá velmi dobře čistit. 

Nejenom u nás, ale i v celém světě poptávka po čirých plastech převyšuje nabídku. Důvodem je obrovský 
nárůst výroby ochranných prostředků v souvislosti se současnou epidemií. Proto jsme v HSW Signall 
značně rozšířili sortiment i skladové zásoby těchto materiálů.

Čiré plasty jsou hit
david vlachopulos | produktový manažer | david.vlachopulos@hsw.cz

mATERIálY A řEšENí
nEjEn pRO OCHRAnné pROSTřEDky

Tyto desky jsou samozřejmě součástí standardní nabídky 

HSW Signall. 

dostupnost
Všechny výše uvedené druhy materiálů se snažíme držet 

skladem ve větším množství. U silnějších desek je to ovšem 

vzhledem k extrémní poptávce obtížné, a tak se vyplatí 

včasná objednávka. Již nyní pro vás zajišťujeme dodávky 

na podzimní měsíce, a jelikož lze i nadále očekávat zvýšený 

zájem, je ideální nás kontaktovat s rezervací tohoto typu 

zboží s dostatečným předstihem. Viry a bakterie tady budou 

pořád a ochranné bariéry jsou jedním z nejefektivnějších 

a nejméně obtěžujících nástrojů, které brání jejich šíření. 

V případě zájmu se prosím obracejte na svého obchodního 

zástupce nebo na produktového manažera pro deskové 

materiály david.vlachopulos@hsw.cz. c

Bariéry jsou jedním 
z nejefektivnějších 
a nejméně 
obtěžujících nástrojů, 
které brání šíření virů 
a bakterií

V naší nabídce 
dnes najdete nejen 
materiály pro 
výrobu ochranných 
prostředků, ale také 
hotové ochranné 
prvky, jako jsou 
ochranné bariéry 
nebo obličejové štíty
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VÝSTROj A VÝZBROj
MuTOH xpERTjET 461uf A 661uf

pracovní prostor 
Menší model XPJ-461UF má pracovní plochu 

483 × 329 mm (+ 10 mm) a větší tiskárna 

XPJ-661UF zase 483 × 594 mm (+ 10 mm). Do 

tiskáren lze vložit předměty s výškou až 

150 mm.

inkousty
Uživatel si může vybrat mezi dvěma typy 

inkoustů – flexibilním US11 určeným 

k potisku obalů nebo následně vakuově 

tvarovaných produktů a rigidním UH21 pro 

pevné materiály. Tiskárny jsou osazeny bílou 

barvou a lakem a mají nainstalovaný systém 

cirkulace bílého inkoustu.

Tyto flatbed tiskárny k potisku předmětů jsou reakcí na rostoucí poptávku po 
personalizovaných výtiscích s přidanou hodnotou a na zakázkovou malosériovou výrobu 
komerčních a průmyslových tiskových aplikací.

speciální efekty
Bílá a lak dovolují vytvářet mnoho tiskových 

efektů. Bílou využijete například jako podklad 

při tisku na tmavé nebo čiré materiály. 

Automatické nastavení výšky stolu u modelu 

XPJ-661UF umožňuje pracovat s 2,5 D efektem, 

např. pro tisk embosovaného textu. Matný 

a lesklý lak můžete libovolně kombinovat.

uživatelská přívětivost
Tiskárny už svým designem naznačují, že jsou 

součástí nejnovější řady moderních tiskáren 

Mutoh XpertJet. Uživatel si velmi rychle 

porozumí s lehce přístupným a intuitivně 

ovladatelným dotykovým displejem.

efektivita
Nové UV LED lampy jsou tišší a mají nižší 

spotřebu energie. Konstrukce umožňuje 

tisknout CMYK, bílou i lak na jeden průchod. 

Oproti starší generaci došlo k výraznému 

zrychlení tiskového procesu, potřebný čas se 

zkrátil téměř o polovinu. 

volitelná výBava
K menšímu modelu XPJ-461UF lze přiobjednat 

vakuový stůl. Ten je u větší tiskárny 

XPJ-661UF ve standardní výbavě, kterou si 

uživatel může na objednávku rozšířit o modul 

pro potisk válcových předmětů. c

Mutoh xpj-461uf 
a xpj-661uf
michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz



papír s přidanou hodnotou
Práce s bílou barvou a matným i lesklým 

lakem umožňuje nabízet vysoce zušlechtěné 

tiskoviny. Vizitky, pozvánky či spisové obaly 

mohou využít veškerý potenciál grafických 

papírů a digitálního tisku. Grafici i koncoví 

zákazníci tyto efekty jistě ocení. 

potisk knižních vazeB
Snižující se počty výtisků v knižní produkci 

do značné míry ochuzují obaly knih o jejich 

kouzlo. Pomocí těchto tiskáren můžete apliko-

vat logo i na několik kusů diářů nebo vytvořit 

vysoce atraktivní obal knížky pro bibliofily.

customizace oBalů
Do tiskárny lze vložit již složené obaly, či do-

konce obaly obsahující výrobky a potisknout 

je individuálním motivem. Velké oblibě se 

těší tisk jmen nebo jiných personalizovaných 

prvků. Nabídnout můžete i tisk písma pro 

nevidomé.

dárkové předměty
Tady se naplno projeví univerzálnost této 

technologie. Můžete tisknout malé série 

produktů ve vysoké kvalitě a za rozumnou 

cenu. Od firemních propagačních předmětů 

s natištěným logem až po nápadité kryty na 

mobil a další malonákladové zakázky. 

suvenýry
Průmyslově vyráběné upomínkové předměty 

už asi nikoho příliš nelákají. Tyto tiskárny 

umožní vytvářet suvenýry s originálním 

designem, spojené s lokálními památkami či 

přírodními zajímavostmi. Mohou být třeba 

i personalizované.

reklamní aplikace
Zajímavý potenciál mají tyto tiskárny i pro 

velké signmakingové firmy. Lze je totiž využít 

k potisku zbytku materiálů, které až doposud 

končily v odpadu. I malý kousek hliníkového 

sendviče lze využít třeba na jmenovku na 

poštovní schránku.

průmyslové aplikace
Schopnost potisknout kov nebo plast se často 

využívá v průmyslu. Na těchto tiskárnách se 

dá vyrobit řada netypických aplikací od vý-

robních štítků až po ovládací panely různých 

přístrojů. Výjimkou není ani tisk schémat 

elektrického zapojení přímo na výrobek. c

Typické aplikace

VÝSTROj A VÝZBROj

MuTOH xpERTjET 461uf A 661uf

HSWINFO ČERVEN 2020        7
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přEdSTAVujEmE 
LEADERSHIp V kRIZI

Konzultační společnosti a ekonomická média po celém světě závodí v počtu doporučení, co by měli lídři 
při svých rozhodnutích aktuálně zvažovat. O radu jsme požádali Eriku Matwij, jednatelku konzultační 
společnosti Human Inside.

františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Jaká je reakce na současnou krizi?
Když si zadáte do Google vyhledávače vzorec „leadership + 

Covid-19“, nabídne vám více než dvě miliardy výsledků. Toto 

číslo mě samotnou dost překvapilo. Takže informací, otázek 

a doporučení je již v on-line světě více, než můžete do konce 

svého života přečíst. 

Jak si tedy vybrat ta nejrelevantnější doporučení pro svoji 
firmu?
Zásadní je položit si správné otázky a pravdivě si na ně 

odpovědět. Patříte mezi ty, kteří již dnes dělají rozhodnutí, 

nebo ještě vyčkáváte a sledujete, co udělají ostatní? Jdete 

s davem, nebo ukazujete davu, jakou cestou je potřeba jít? 

Napište si, jaké věci vám leží momentálně na stole a dokdy 

se máte rozhodnout. Chystáte se například zastavit inves-

tice do marketingu, nebo je naopak právě v tomto období 

zdvojnásobíte? Poraďte se s lidmi, kterým důvěřujete, ale ne-

odkládejte rozhodnutí. Můžete mít ve firmě řadu šikovných 

lidí, ale pokud budou příliš rozptýleni a budou spolu málo 

komunikovat, vaše firma bude přicházet o řešení i o finance. 

Vytvořte si svůj vlastní krizový tým a každému zadejte jas-

ně definované úkoly. Členy vašeho krizového štábu nemusí 

být jen zaměstnanci, můžete přizvat i konzultanty, mentory, 

jiné podnikatele, kterým důvěřujete, a dokonce i někoho 

ze svých dodavatelů. Vytvořte tým a řiďte ho, jak nejlépe 

umíte.

Máte pro firmy pár vhodných tipů?
Vytvořte krizový tým – nezůstávejte v tom sami, interní d 

nejste v tom sami

Ve firmě můžete 
mít řadu šikovných 
lidí, ale pokud spolu 

nebudou dobře 
komunikovat, bude 

vaše firma přicházet 
o řešení i o finance

Děláte již dnes 
rozhodnutí, nebo ještě 
vyčkáváte, co udělají 
ostatní?



přEdSTAVujEmE

LEADERSHIp V kRIZI        
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slepota v kombinaci s takovou náročnou situací je „Molotov 

koktejl“ pro špatná rozhodnutí. Složte tým z lidí zvenčí 

(např. spolumajitelů, kteří nejsou v operativě a umějí si 

udržet správný nadhled) a z lidí „na bojišti“, tedy zejména za-

městnanců, kteří jsou každodenně s klienty. Tvořte opatření 

tak, abyste vždy měli sladěné všechny pohledy. 

Komunikujte se svými klienty – určitě s nimi zůstaňte 

v kontaktu. Nicméně pokud neprodukujete něco, po čem 

je přirozená poptávka (např. roušky), uškodíte si, pokud se 

budete snažit klientům něco prodat násilím. Pokud můžete 

nabídnout něco, co jim přirozeně pomůže řešit či usnadnit 

situaci, jděte do toho (např. donášky, on-line kurzy apod.). 

Zajímejte se o jejich situaci, abyste lépe pochopili, jak se asi 

bude trh chovat po prvním zklidnění. Tyto informace bude-

te opravdu potřebovat.

Co má krizový štáb ve firmě dělat?
Kromě vyhodnocování situace a příjímání rozhodnutí je 

důležité vypracovat dva akční plány: „Tady a teď“ a „Později“. 

Zkuste si rozdělit situaci:

1. Akční plán „Tady a teď“ – jde o aktivity, které vyžadují oka-

mžitou reakci (v řádu dní). Zde řešte všechny otázky souvi-

sející s organizací a chodem firmy, bezpečností, zdravím lidí 

a nastavením zaměstnanců.

2. Strategický plán „Později“ – zde se už soustřeďte na to, jak 

bude firma vypadat / fungovat po odeznění prvního šoku. 

Položte si otázky: Kolik klientů mi pravděpodobně zůstane? 

Budou požadovat stejné služby / produkty? Jak mé klienty 

ovlivní situace? Kolik tržeb mohu očekávat? Toto jsou klíčo-

vé otázky, na které si potřebujete odpovědět, i když se zdá, 

že nyní na ně přesná odpověď neexistuje.

Může v této situaci existovat nějaký finanční plán?
Strategický plán je nezbytné dát do čísel – do byznys mode-

lu. Je třeba si ho připravit a stejně tak namodelovat různé 

scénáře (pokud mi tržby klesnou pod 70, 60 či 50 %, jaký to 

bude mít vliv na zisk). Klíčové je vědět, kde je bod „Alamo“ – 

to znamená, při jakém poklesu tržeb firma padne do ztráty. 

Tento bod by měl být i hranicí, po kterou jedu s jemnými 

opatřeními. Od této hranice je již třeba firmu zásadně 

rekonstruovat. 

Jednotlivé varianty je třeba vždy zpracovat do byznys 

modelu na bázi „if – then“ (tedy „pokud nastane toto – tak 

takto reaguji“). Například pokud mi tržby klesnou na 

70 %, tak snížím pracovní úvazky o 20 % a stále jsem před 

„Alamo“ bodem*. Pokud mi klesnou pod 60 %, pak už musím 

propouštět, snížit náklady na dodavatelské služby nebo je 

vypustit. Takový plán vám poslouží jako navigace v celém 

chaotickém procesu – budete vždy vědět, jaký scénář nastal 

a co jste si předem určili, že budete dělat, a přitom budete 

schopni stále myslet dlouhodobě. Nezapomeňte, že prosperi-

ta se rodí z chaosu. c

Pokud můžete 
nabídnout něco, 
co zákazníkům 
přirozeně pomůže 
řešit či usnadnit 
situaci, jděte do toho.
Například společnosti 
HP a Durst to 
tak udělaly. V HP 
připravili manuál pro 
výrobu roušek...

...Durst zase nabízí své 
webináře zaměřené 
na e-commerce 
a také modul pro 
svůj SmartShop+ 
k výrobě roušek. Více 
si o tomto řešení 
můžete přečíst na 
staně 16.

Erika Matwij, 
jednatelka 
konzultační 
společnosti Human 
Inside

* Okamžik, od nějž již 
není cesty zpět, podle 
bitvy o Alamo, jedné 
z nejvýznamnějších 
bitev Texaské 
revoluce, během níž 
se Texas odtrhl od 
Mexika (pozn.red.)

Tom peters napsal známou knihu Prosperita se rodí 

z chaosu. Hlavní myšlenka je, že při každé výrazné 

změně na trhu vyrostlo mnoho šikovných a úspěšných 

firem. To, co většina lidí definovala jako krizi, vnímaly 

tyto firmy jako přeskupení zákaznických potřeb.



TEcHNOlOgIE 
HyBRIDní TISkáRnA Hp k pOTISku ROLOVýCH A DESkOVýCH MATERIáLů

Pro rok 2020 připravila společnost HP upravenou nabídku svých latexových flatbedů řady HP Latex R. 
Řada R se stala po svém uvedení na veletrhu FESPA 2018 jedinou plnohodnotnou alternativou flatbed 
tiskáren s UV vytvrditelným inkoustem. Jaká jiná tiskárna vám umožní potisknout nejširší škálu 
materiálů, včetně desek, vodou ředitelným inkoustem?

marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Původní nabídku revolučních latexových 

tiskáren HP Latex R tvořily modely R1000 

a R2000. Zařízení se lišila šířkou tisku a 

výkonem. Menší model R1000 byl určen pro 

střední výrobu a větší R2000 pro více zatížené 

provozy. Kromě samotné latexové technologie 

je trumfem této řady výjimečná bílá barva. Ta 

byla u obou modelů nabízena jako možnost 

doplňkové výbavy, stejně jako navíječ a odví-

ječ rolových médií. 

hp latex r plus
Varianta Plus se od základní liší výbavou, vý-

kon i kvalita jsou u obou stejné. Plus rozšiřuje 

základní výbavu o tisk bílou barvou a systém 

pro tisk z role na roli. Dělá tak z tiskárny vyso-

ce univerzálního pomocníka. V případě R1000 

je možné zvolit základní, cenově nejdostup-

nější variantu. U modelu R2000 je k dispozici 

pouze varianta Plus. Většina zákazníků stejně 

své „erko“ o bílou a potisk rolí doplnila.   

Hp Latex R
2020 Edition

2020 edition
Pro rok 2020 přináší společnost HP u řady R vyšší výkon. Celé workflow 

včetně firmware prošlo revizí, která zvýšila produktivitu až o 50 %. 

Rychlost ve vysoké kvalitě stoupla na 35 m2/hod. V HP dále vylepšili 

mechanické vlastnosti tisku na náročné materiály, jako je hliník a akrylát. 

HP Latex R ještě zlepšil svoje, již tak mimořádné vlastnosti při tisku 

na materiály, které se budou následně tvářet za tepla. Vodou ředitelný 

inkoust je vhodný také pro aplikace v obalovém průmyslu. Výstup je 

lesklý, zachovává vlastnosti povrchu materiálu, není nijak cítit a splňuje 

ekologická kritéria.  

příklady z praxe
Prvním uživatelem latexové hybridní tiskárny HP Latex R1000 byla 

bratislavská společnost Juice. Rozhodujícím faktorem pro tuto investici 

byl potenciál nabízet klientům redesign poboček. Více si můžete přečíst 

v HSW info číslo 105 a 107 na straně osm, respektive deset. V čísle 107 vám 

přinášíme i zkušenosti pražské společnosti Matrix Media, která je prvním 

uživatelem tiskárny HP Latex R2000. 

Na Youtube kanálu společnosti HP můžete zhlédnout video o instalaci tis-

kárny HP Latex 2000 Plus ve společnosti Superior Packaging & Finishing, 

která tuto technologii využívá hlavně k výrobě obalů a knižních vazeb. c 

Dekorace do 
interiéru tištěná na 

dřevo s využitím 
bílé barvy

Plus rozšiřuje 
základní výbavu  

o  systém pro tisk 
z role na roli a tisk 
bílou barvou.  Bez 

těchto  užitečných 
rozšíření lze 

pořídit jen cenově 
nejdostupnější 

model R1000.

10  HSWINFO ČERVEN 2020    
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HP Latex řady R
Ekologické řešení s vodou ředitelnými inkousty 
Ideální pro výrobu malých sérií personalizovaného packagingu
Lze rozšířit o digitální řezání Zünd S3/G3

Vlastnosti
 Přímý potisk lepenky a kartonu
 Šířka tisku až 2,5 m
 Potisk více archů najednou 
 Vynikající kvalita
 Přímá bílá barva 

Výhody oproti UV tisku
 Používá vodou ředitelný inkoust, který splňuje zdravotní normy
 Inkoust je zcela bez zápachu
 Tisk je lesklý a respektuje vlastnosti povrchu materiálu
 Bílá barva je opravdu bílá a lesklá
 Inkoust má vhodné vlastnosti pro dokončovací operace, nepraská při ohýbání

Obraťte se na nás – rádi vám poskytneme potřebné know-how a pomůžeme vyřešit financování

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701 (Čechy), +420 212 220 702 (Morava)
e-mail: prodej@hsw.cz, brno@hsw.cz, www.hsw.cz

...víme jak
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Rytie tlačových foriem pre oceľotlač je 

náročné nielen na výtvarné schopnosti, ale 

predovšetkým na sústredenie a trpezlivosť. 

Kombináciu týchto vlastností nemá veľa 

tvorcov, takže vám predstavujeme jedného 

z nemnohých predstaviteľov slovenskej 

ryteckej obce.

Oceľoryt je základ tlačovej formy pre 
oceľotlač – jednu z techník tlače z hĺbky. 
Vďaka náročnosti na reprodukciu je to i jeden 
z ochranných prvkov tlačovín a využíva sa 
pri tlači bankoviek a cenín, ako sú poštové 
známky. Ako taká známka vzniká?
Vynechajme administratívny proces 

schvaľovania emisie a zverenia práce rytcovi 

a začnime prípravou tlače. Najprv teda musí 

vzniknúť výtvarný návrh známky. Ten sa prekreslí v šesťnásobnom 

zväčšení pomocou čiar a bodov. Každú líniovú rozkresbu poštovej 

známky si robí rytec sám. V technike rytia do ocele sa vždy prejavuje 

charakteristický rukopis rytca, ktorý musí zároveň rešpektovať umelecký 

rukopis autora návrhu. Líniová rozkresba sa pomocou foto reprodukcie 

prenesie na oceľovú platňu a následne sa vyrýva ručne pod mikroskopom. 

Motív s písmom je zrkadlovo otočený a ryje sa v skutočnej mierke poštovej 

známky (napr. 19 × 23 mm). Štandardná hustota rytých čiar na štočku je 

6–8 čiar na jeden mm. Používam desaťnásobné zväčšenie, ktoré v prípade 

potreby môžem plynulo meniť v rozpätí od sedem do štyridsaťpäťnásob-

ku. Hotová rytina sa použije buď ako priama tlačová forma, alebo ako ori-

ginálna matrica na moletovanie tlačovej formy cenín pre rotačnú oceľotač. 

Po vytlačení celej emisie poštovej známky putuje originálny štočok do 

archí vu Poštového múzea. Rytectvo je náročné na sústredenie a pevnú 

ruku, lebo každá chyba znamená, že treba začať prácu od začiatku. Dôleži-

Majster 
malej plochy
Hoci sám seba skromne označuje skôr za remeselníka, patrí Jozef Česla k výtvarníkom so širokým 
záberom. Okrem úspechov v oblasti grafického dizajnu a knižných ilustrácií jeho meno rezonuje 
predovšetkým vo filatelistických kruhoch. 

františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Krásy našej vlasti –
– Sobášny palác v Bytči 

2014

Suvenýr –  bankovka  
s  hodnotou 0 euro 

(vpravo hore)

Rytectvo je náročné 
na sústredenie 

a pevnú ruku



mEdAIlON

jOZEf ČESLA

HSWINFO ČERVEN 2020      13

tá je trpezlivosť, tvrdá disciplína, vytrvalosť. Preto sa cítim 

skôr ako umelecký reme selník, lebo rytie je posledná fáza 

môjho pracovného dňa.

Ako vyzerá váš pracovný deň?
Keďže pôsobím ako pedagóg, tak dopoludnie a skoré popo-

ludnie patrí škole. Neskôr popoludní sa komerčne venu-

jem grafickému dizajnu, tak ako každý grafik. Vytváram 

logotypy, navrhujem  plagáty, kalendáre, zalamujem knihy, 

vytváram grafické vizualizácie alebo mapy. Pri niektorých 

zákazkách mám priestor tvoriť – ilustrácie, kresby a návrhy 

na mince, pečate alebo erby. Na rytie je vyhradený skôr 

nočný čas. Najlepšie sa mi pracuje od deviatej do jednej ho-

diny. Samozrejme, že nepracujem stále 18 hodín, ale rytie si 

vyžaduje úplné sústredenie. Musím mať aj vyrovnanú nála-

du, lebo i nepatrné odchýlky v práci by sa potom prejavili 

ako chyba v tlači. Najmenšie zaváhanie sa nedá opraviť a ani 

žiadna čiara sa nedá vrátiť. Je to sizyfovská práca, ktorá 

našťastie prináša ovocie.

Váš autorský a rytecký rukopis poznajú filatelisti zo 
slovenskej známkovej tvorby, obálok prvého dňa a príle-
žitostných poštových pečiatok. Ako ste sa dostali k takej 
náročnej výtvarnej technike, ako je oceľorytina?
Asi za to môžu rydlá môjho otca a prístupná technika 

linorytu, ktorá ma bavila ešte pred nástupom na ŠÚV 

v Košiciach. Počas štúdia na VŠVU v Bratislave sme v prvom 

ročníku mali kurz grafických techník na Katedre grafiky 

u profesora Igora Rumanského, kde som sa zoznámil aj 

s lito grafiou, leptom či serigrafiou. Stále som ale popri štú-

diu ako záľubu rozvíjal techniku rytia do rôznych materi-

álov. Mali sme voľný prístup do grafickej dielne a priestor 

tvoriť i tlačiť vo všetkých grafických technikách. Výrazný 

vplyv na techniku rytia malo moje pedagogické pôsobe-

nie v rokoch 2007–2010 na Škole úžitkového výtvarníctva 

v Kremnici v odbore plošného a plastického rytia kovov. 

Do tajov kovového remesla ma tu zasvätil kolega Pavel 

Károly, známy kremnický rytec a medailér. Začal som tvoriť 

medirytiny, a keďže v Kežmarku, kam som sa opäť vrátil, 

je niekoľko zanietených filatelistov, nahovorili ma skúsiť 

oceľorytinu. Prinieslo to prvú prácu v podobe rytiny na 

Obálku prvého dňa známky „20. výročie vzniku SR: Košice 

– európske hlavné mesto kultúry 2013“. Už niekoľkoročná 

spolupráca so Slovenskou poštou ma napĺňa trpezlivosťou, 

remeselným zdokonaľovaním, ale i radosťou z výslednej 

práce.

Okrem toho, že známka je miniatúrne výtvarné dielo, 
pôsobí oceľorytina ako ochranný prvok. Stále viac známok 
sa ale tlačí iba ofsetom. Nepoškodzuje to prestíž slovenskej 
známky medzi filatelistami?
Naša známková tvorba vychádza z veľmi rešpektovanej 

tradície česko-slovenskej známky. V porovnaní s Čes-

kom ale stále viac ustupujeme z pozícií. Výroba rytiny je 

náročná, a teda pomerne drahá. Komunita filatelistov vo 

svete je obrovská a známka je tak nielen ceninou, ale aj 

formou medzinárodnej prezentácie Slovenska. Porovnanie 

s českou známkovou tvorbou najlepšie dokazuje, že do tejto 

formy našej kultúrnej prezentácie investujeme oveľa menej. 

Okrem toho, že počet našich ročne vydaných známok je 

asi o tretinu nižší ako v Česku a polovina z nich je tlačená 

oceľotlačou, u nás sú až dve tretiny známok tlačené ofsetom. 

Ďalší zásadný rozdiel je v tom, že slovenské oceľotlačou 

vyrobené  známky majú rytú formu iba pre čiernu farbu 

a zvyšok je väčšinou dotlačený ofsetom. České oceľotlačou 

tlačené známky majú v emisii ryté formy pre všetky fareb-

né separácie. To má vplyv nielen na obľubu u zberateľov, 

ale aj na samotnú ochranu. Svedčí to, bohužiaľ, o kultúrnej 

úrovni národa a skutočnosť, že sú slovenské známky stále 

vysoko hodnotené vo svetovej konkurencii, len dokazuje 

krátkozraké plytvanie potenciálom.

Často experimentujete vo svojej tvorbe s rôznymi tlačový-
mi technikami?
Baví ma celý proces tlače od prípravy návrhu, podkladov, 

tlačovej formy až po samotnú tlač. Vo všetkých fázach mož-

no vytvoriť niečo neobvyklé alebo remeselne čo najdokona-

lejšie. Mnoho tlačových techník sa dostáva na okraj polygra-

fie a ostáva umeleckým priestorom. Stalo sa to medirytine, 

klasickej kníhtlači, litografii, tlači z kameňa a pomaly aj 

oceľotlači. Akoby sme zabúdali na kultúrnu revolúciu, ktorú 

priniesol vynález pána Guttenberga. Práca s tradičnými 

tlačovými technikami je pre mňa aj vyjadrením obdivu 

k týmto ľuďom, ktorí doslova menili náš svet. c

Mgr. art. Jozef Česla ukončil v roku 2004 štúdium 

na VŠVU v ateliéri voľnej grafiky a knižnej 

ilustrácie u profesora Dušana Kállaya. Pôsobí 

na Strednej umeleckej škole v Kežmarku ako 

vedúci pedagóg na oddelení grafík tlačových 

médií, ale venuje sa i grafickému dizajnu 

a  grafickej umeleckej tvorbe. Experimentuje 

s rôznymi výtvarnými tlačovými technikami, 

ako je oceľorytina, medirytina, linoryt, drevoryt, 

litografia či algrafia (autorský ofset).

Osobnosti – Pavol 
Horov,  2014

Ochrana prírody –
– Kyjačik Zollingerov, 
2017

Osobnosti – Adam 
František Kollár, 2018
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RuBRIKA 
TéMA

Krásy našej vlasti Sobášny palác v Bytči, 2014

Kalendár kníhkupectva Alterego: ČSR, 2018 Kalendár kníhkupectva Alterego: Kežmarok, 2019

Medirytina Pressburg 1655, 2009

 XV. letné 
paralympijské hry 

v Riu de Janeiro, 2016

 Technické pamiatky 
Historická elektráreň 

Piešťany, 2018

Bratislavské 
korunovácie –

 – 400. výročie 
korunovácie 

Ferdinanda II., 2018

mEdAIlON 
jOZEf ČESLA
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Kníhkupectvo Alterego, záložka, 2019 Forma s florálnym vzorom, Kežmarok, 19. st., 2018 Ornamentálny motív tkáčov, Spiš, 19. st., 2017

Vydavateľstvo Scepusium, logotyp 2014

Občianske združenie OZ 1115, logotyp, 2008

Maľba interiérov Life Paint, logotyp, 2011

mEdAIlON

jOZEf ČESLA

Vydavateľstvo Pandora, logotyp, 2013

Kníhkupectvo Alterego, logtyp, 2010Produkčné štúdio Atarax, logotyp, 1994

Hrad Ľubovňa a Skanzen, logotyp, 2007
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přEdSTAVujEmE 
SMARTSHOp+

Zjednodušení komunikace prostřednictvím platforem založených na internetu je to dobré, co nás 
covidová krize naučila. Tento trend je patrný i v tiskových službách a bude se projevovat stále silněji.

marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Durst SmartShop+ 
pro výrobu roušek

Ve velkoformátovém digitálním tisku se Web2Print 

prosazuje poměrně komplikovaně. Brání mu zavedené 

obchodní modely, ve kterých hrají důležitou roli vztahy 

key account manažerů se zadavateli, kvalita dat, kterou je 

schopen zadavatel poskytnout tiskárně, atd. Svět se však 

mění a také tradiční obchodní modely jsou nahrazovány 

moderními, jako je právě Web2Print.

vyspělý softWare
Společnost Durst využívá svoje rozsáhlé know-how 

v digitálním tisku a nabízí vyspělý Web2Print software 

SmartShop+. 

A protože v době koronavirové jsou poskytovatelé tiskových 

služeb nuceni hledat náhrady za část své obvyklé produkce, 

začlenil Durst do softwaru SmartShop+ speciální modul pro 

snadnou výrobu ochranných roušek.  

Jeho hlavní výhody Jsou:
 ○ layouty pro jedno- a třívrstvé roušky vytvořené Durstem;

 ○ editor pro personalizovaný design roušek;

 ○ popis produktu a web design by Durst;

 ○ FAQ sekce pro výrobu roušek;

 ○ okamžitě připravený modul pro produkci roušek. d

Výrobní proces 
ochranných roušek (2)

Firemní ochranné 
prostředky 

s vlastním designem 
působí skutečně 

profesionálně

Výrobní proces pro ochranné roušky Durst

On-line design
& objednávka

Příprava dat

Tisk

Řezání

Šití

Ochrana

API pro Durst tiskárny

API pro plotr (např. Zünd)
API

Durst poskytuje filtry pro roušky

filtr Durst N95

Polyester Flís

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2
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možnost platBy za měsíc neBo za zakázku
Vedle standardního nákupu celého řešení mohou zákazníci 

pro pořízení balíku SmartShop+ využít SaaS model 

(software jako služba), kdy software využívají za fixní 

měsíční poplatek. Alternativním modelem je tzv. pay per 

order, kdy zákazník používá software zdarma a platí fixní 

poplatek za každou objednávku roušky. Tento způsob 

nevyžaduje žádnou vstupní investici a do ceny hotového 

výrobku se snadno započítávají náklady na jeho výrobu.

skutečný odBorník na filtraci
Společnost Durst má rozsáhlé zkušenosti s filtračními 

systémy, především pro filtraci mikročástic z tiskových 

hlav. Tyto zkušenosti využila pro produkci ochranných 

roušek v rakouském Lienzu. Tiskne se na tiskárně Durst 

Rhotex, řezání probíhá na plotru Zünd G3. c

Online demo shop si 
můžete vyzkoušet na 
https://masks.durst-
group.com/index.php/
en/

Zde najdete dvě sekce (1), 
Maskdesigner, kde si 
můžete vytvořit vlastní 
návrh, a Maskshop (2)
s nabídkou hotových 
roušek  k prodeji. 
V Maskdesigneru 
si nejprve zvolíte 
velikost masky a pak 
už vybíráte z řady 
motivů rozdělených 
do několika kategorií 
a podkategorií (3) nebo 
můžete nahrát svůj 
vlastní obrázek, vzor 
či design (5). Chcete-li, 
doplníte text  a výsledek 
zkontrolujete ve 3D 
náhledu.
 
Modul pro výrobu 
roušek využívá jako 
doplněk ke své produkci 
celá řada tiskáren (4)

Struktura třívrstvé 
masky; vnější strana 
– potisknutelný 
polyester; mezivrstva 
– filtr N95; vnitřní 
strana – flís. Přestože 
má certifikovaný filtr 
N95 vysokou účinnost 
(až 95 %), dá se přes 
něj pohodlně dýchat, 
a jím vybavené masky 
jsou proto vhodné pro 
dlouhodobé nošení

Roušky se budou 
využívat mnohem více, 
než jsme byli zvyklí (7)

1

3

5

2

4

6

Durst filtr typ N95
(uprostřed)

Potisknutelný polyester 
(vrchní vrstva)

Flís
 (vnitřní vrstva)

7
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přEdSTAVujEmE 
GEnERACE y

Světová pandemie přinesla pro trh práce, zejména s ohledem na generaci mileniálů, několik důležitých 
zjištění. Hodně se toho mění jak na straně zaměstnavatelů, tak u samotných mileniálů. Velký význam se 
přikládá schopnosti a ochotě učit se stále novým věcem.

františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

krize a mileniálové

Jedním z požadavků, které mají mileniálové na své zaměst-

navatele, je flexibilní pracovní doba a možnost práce 

z domova. To se ukázalo jako funkční řešení a jeho kouzlo 

objevili i pracovníci starší generace. I konzervativní šéfové 

zjistili, že se dá s týmem komunikovat elektronicky a úkoly 

se plní. Přesun mnoha činností do elektronického prostředí, 

který by se u firem aplikoval jenom velmi opatrně, nastal 

prakticky okamžitě.

Jistá neJistota
Nečekané utlumení ekonomiky přináší strach o pracovní 

místa. Nízká míra nezaměstnanosti, která dávala mile-

niálům pocit jistoty, se proměnila v obavy o budoucnost. 

Odklad splátek z půjček a hypoték sice zachraňuje momen-

tální situaci, ta však ukázala, jak křehká může být schop-

nost dlouhodobě splácet své závazky. 

1) Ukažte 
mileniálům, že 
setrvání ve 
společnosti povede 
k rozvoji kariéry. 
Ukazujte příklady 
lidí, kteří úspěšně 
prošli tréninkem 
a rozvojem ve 
vaší organizaci. 
Apelujte na aspiraci 
mileniálů být lépe 
zaměstnatelní.

2) Vytvořte 
mileniálům 
příležitosti 
pracovat na 
různých projektech 
s různými týmy, 
aby získali 
zkušenosti a vztahy 
napříč organizací. 
Uspokojte jejich 
hlad po nových 
příležitostech. 
Kariérní rozvoj 
pro tuto generaci 
znamená 
hlavně možnost 
získávat nové 
znalosti  zkušenosti.

3) Pravidelně si 
porovnávejte 
své představy 
s očekáváním 
mileniálů v oblasti 
kariérního 
postupu a rozvoje. 
Soustřeďte se 
na bližší cíle 
a vytvoření plánu 
k jejich dosažení. 
Mileniálové jsou 
zvyklí dosahovat 
alespoň dílčích 
úspěchů velmi 
rychle. Ukazujte 
jim, jak jejich dnešní 
práce přispěje 
k posílení jejich 
dlouhodobých 
kariérních 
možností.

Schopnost a ochota učit se u mileniálů

Mileniálové Znaky Vzdělání

Vysoce učenliví 29 %

○ Jsou optimističtí v otázce vyhlídek v zaměstnání
○ Důvěřují své schopnosti najít si jiné zaměstnání
○ Přebírají odpovědnost za svůj rozvoj
○ Jsou ochotni věnovat svému rozvoji volný čas
○ Jsou ochotni do svého rozvoje investovat vlastní peníze
○ Jsou ochotni změnit zaměstnání, aby zvýšili své kompetence
○ Disponují intelektuální zvědavostí – zvyšují své kompetence bez   
ohledu na náklady
○ Jsou nezávislí a houževnatí

Bakalářské a vyšší
66 %

Potenciálně učenliví 64 %
○ Jsou ochotni věnovat svému rozvoji volný čas
○ Jsou ochotni do svého rozvoje investovat vlastní peníze
○ Mají nižší sebedůvěru
○ Mají méně příležitostí ke kariérnímu růstu

Bakalářské a vyšší
57 %

Málo učenliví 7 %
○ Nemají chuť učit se
○ Nejsou ochotni věnovat učení svůj čas ani peníze
○ Nejsou ochotni učit se ani při využití času a peněz zaměstnavatele

Bakalářské a vyšší
49 %

Zdroj: Manpower, 2019

hranice existuJí
Generace, která celý svůj život brala volný pohyb osob jako 

samozřejmost, byla najednou konfrontována s existencí 

státních hranic. Situace tisíců repatriantů a osob, které 

uvízly v zemích, kde se najednou staly přítěží, ukázala mno-

ha lidem, že být občanem svého státu má svou cenu. Být 

doma, nebo v cizině se ukázalo jako zásadní faktor. 

Mít práci doma je najednou mnohem atraktivnější než před 

několika týdny. 

schopnost adaptovat se
Mileniálové měli být podle průzkumů schopni adaptovat 

se na nové podmínky rychleji, měli být schopni efektivně 

využívat moderní technologie a být pro firmy přínosem. 

Ukázalo se, že to je pravda. Podle výkazů mileniálové nepra-

cují míň než příslušníci generace X. Moderní technologie d 
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Udržujte s nimi 

individuální a osobní 
přístup a poskytujte 

jim pravidelnou 
zpětnou vazbu. 
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krize a mileniálové

jim  umožňují pracovat z domova a vlastně odkudkoliv, kde 

je přístup k internetu. Leckde to naučili i své kolegy a uká-

zali se jako platní členové týmu. Asi nejlepším příkladem 

je školství, kde se vyučování přeneslo do virtuálního světa 

a mladší kolegové pomohli těm starším ovládnout potřebné 

technologie a podělili se s nimi o své dovednosti.

učenlivost
Technologické inovace mění způsob práce, a tak je kariérní 

úspěch ve stále vyšší míře podmíněný schopností dané 

osoby učit se – tedy touhou a schopností rychle si osvojovat 

dané znalosti, a tak zůstat zaměstnatelným během celého 

svého pracovního života.

Zaměstnavatelé by měli schopnost a ochotu učit se uznávat 

jako výhodu a také ji odměňovat. Musí ji podporovat, aby 

předcházeli ztrátě nebo kritickému nedostatku potřebných 

dovedností a kompetencí.

Velká většina mileniálů (93 %) vidí rozvoj znalostí jako 

důležitou součást své kariéry. Jsou ochotni se na vzdělávání 

podílet i finančně a vzdali by se kvůli němu i svého volného 

času. Jen 7 % mileniálů nemá o trénink zájem. Existují 

však různé stupně zájmu, schopností a odhodlanosti učit 

se. Jejich úroveň silně koreluje s úspěchem v kariéře – být 

vzdělanější, lépe připravený na zaměstnání a lépe placený. 

A co víc, lidé s větší schopností učit se mají tendenci v učení 

pokračovat, takže benefity se s časem zvyšují. c

4) Udržujte s  nimi 
individuální 
a osobní přístup 
a poskytujte 
jim pravidelnou 
zpětnou vazbu. 
Povzbuzujte je. 
Dávejte jim najevo 
uznání a podpořte 
sdílení zkušeností 
od manažerů 
a kolegů. 

5) Počítejte s tím, 
že mají potřebu si 
častěji brát volno 
z osobních důvodů. 
Akceptujte model 
kariéry ve vlnách 
a zakomponujte 
kariérní přestávky 
do firemní kultury 
vaší společnosti. 
Udělejte si jasno 
v tom, co můžete 
zaměstnancům 
nabídnout, aby se po 
svém návratu mohli 
co nejsnadněji 
zapojit do práce.

6) Mileniálové 
upřednostňují 
práci na plný 
úvazek, mnozí 
z nich jsou však 
otevřeni i dalším 
alternativám, 
jako je práce na 
částečný úvazek na 
volné noze, nebo 
preferují velmi 
smíšenou náplň 
práce. Umožněte 
lidem co nejvíce 
pracovat kdy, kde 
a jak potřebují. 
Nabídněte 
mileniálům 
možnost zapojit 
se do různých 
projektů, abyste 
je více motivovali 
a udrželi je ve 
společnosti.

Co je pro zaměstnavatele nejvýhodnější?
Pro každou skupinu mileniálů je z hlediska přínosů pro firmu potřeba volit jinou taktiku.

Skupina Motivace

Vysoce učenliví

○ Zaměstnavatelé potřebují udržet motivaci vysoce učenlivých. Jejich touha a nasazení ve 
vztahu k učení je žene vpřed a dělá je cennějšími. Najdou si cesty, jak zvýšit své znalosti bez 
ohledu na úroveň podpory ze strany zaměstnavatele
○ S novými příležitostmi pro využití svých znalostí a schopností a pro získání zkušeností 
tito lidé osobnostně vyrostou a přinesou kulturu sebezdokonalování a adaptability do 
organizace

Potenciálně učenliví 

○ Zaměstnavatelé by se měli zaměřit na to, jak je motivovat a dále rozvíjet jejich potenciál
○ Potenciálně učenliví potřebují inspiraci a potřebují vidět souvislost mezi rozvojem 
a úspěchem v kariéře
○ Systém testování a hodnocení při identifikaci budoucích talentů by měl být především 
zaměřen na bystrost, potenciál rozvoje a rozsah znalostí
○ Zaměstnavatel může dát svým mileniálů jasnou perspektivu pomocí dlouhodobého roz-
vojového plánu a pravidelných hodnoticích pohovorů zaměřených na další rozvoj

Málo učenliví
○ To, že byla tato skupina označena jako málo učenlivá z hlediska její schopnosti i vůle učit 
se, neznamená, že se jí nebudeme věnovat a podporovat ji
○ Zaměstnavatelé by se měli zaměřit na potenciál jejich rozvoje již během fáze výběru 
zaměstnance

Zdroj: Manpower, 2019

praktické rady
1.

Ukažte mileni-
álům, že setrvání 
ve společnosti po-

vede k rozvoji 
kariéry. 2. 

Vytvořte mile-
niálům příležitosti 

pracovat na různých 
projektech s růz-

nými týmy.

3. 
Pravidelně si 

porovnávejte své před-
stavy s očekáváním 

mileniálů v oblasti ka-
riérního postupu 

a  rozvoje. 

6. 
Mileniálové 

upřednostňují práci 
na plný úvazek, mnozí 

z nich jsou však ote-
vřeni i alterna-

tivám.

5.
Počítejte s tím, že 

mají potřebu si častěji 
brát volno z osobních 

důvodů nad rámec 
tradičních 

situací.
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TEcHNOlOgIE u NAšIcH KlIENTů 
ZünD G3

Evolúcia 
v polygrafii
Darwinova teória hovorí, že v prírode prežijú len organizmy, ktoré sa dokážu prispôsobiť podmienkam. 
Takýto príklad evolučnej adaptácie môžeme vidieť aj v prípade spoločnosti i+i print.

františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Tlačiareň i+i print bola založená v roku 1990. V tom čase 

mala dvoch zamestnancov a prvý jednofarebný ofsetový 

tlačový stroj. V roku 1998 už mala 44 pracovníkov a vybudo-

vaný vlastný výrobný areál. O dva roky sa počet zamest-

nancov zvýšil na 60 a firma sa stala referenčnou tlačiarňou 

spoločnosti Heidelberg Druckmaschinen AG.

začiatok zmeny
Podmienky na trhu sa ale začali meniť. Počet výtlačkov 

v jednotlivých zákazkách začal klesať a bolo treba prijať 

dôležité opatrenia. Spoločnosť v roku 2006 investovala aj 

do vlastnej technológie CtP a do roku 2008 vybudovala 

svoje riešenie na personalizáciu výtlačkov, adresný mailing 

a adresnú distribúciu do 24 hodín. Vývoj trhu ale ukázal, že 

istota stáleho rastu je na trhu s obalmi. Aj preto spoločnosť 

v roku 2016 investovala do digitálneho flatbedu a rezacieho 

digitálneho centra Zünd G3 XL3200. Tým si vytvorila kon-

kurenčnú výhodu. Treba zdôrazniť, že spoločnosť na ofset 

nezanevrela. Vlastní veľkoformátový ofsetový tlačiarenský 

stroj v konfigurácii piatich farieb a možnosťou disperz-

ného laku. Charakteristiky ako vysoká kvalita, rýchlosť 

a všestrannosť, na ktoré boli zvyknutí klienti pri produkcii 

v oblasti reklamy a tradičného merkantilu, sa tak rozšírili aj 

na oblasť obalov. Zákazníci vedia, že tu sa môžu spoľahnúť 

aj na kreativitu a netradičné služby.

GeoGrafická poloha
„Bratislava a jej blízkosť k Rakúsku nám umožnili presadiť 

sa aj na trhu u našich susedov,“ hovorí Miloš Novák, CEO 

spoločnosti i+i print. „Pre našu spoločnosť bola orientácia na 

tento trh veľmi dôležitá, lebo korektnosť vzťahov s rakúsky-

mi zákazníkmi nám umožnila investovať do nových 

technológií a služieb. Za dlhé roky u rakúskych partnerov 

prakticky neevidujeme žiadne dlhodobé pohľadávky. To, 

bohužiaľ, nemôžeme povedať o slovenských zákazníkoch.“

diGitálna éra
Po investícii do digitálnych technológií spoločnosť rozvíja-

la vlastné vývojové centrum pre packaging a riešenia pre 

zákazníkov v línii „od skice k produktu“. Aj vďaka digitálnej 

divízii spoločnosť získala niekoľko prestížnych ocenení 

a pokračuje v rozvoji. „Zünd je veľmi spoľahlivá technológia 

a považujem ju za mimoriadne dobrú strategickú investíciu. 

Súčasný trh si digitálne technológie vyžaduje a digitálna 

diví zia je pre nás dôležitou časťou prevádzky,“ konštatu-

je Novák. Keďže rozhodnutia manažmentu spoločnosti 

i+i print boli vždy veľmi presné v odhade trendov a zrelosti 

času, chcem upozorniť na zaradenie do ponuky nového eko-

logického materiálu. NONOILEN® je typový rad bioplastov, 

ktorý je stopercentne biologicky rozložiteľný v podmien-

kach priemyselného alebo domáceho kompostu, ako aj 

v bežnej pôde. Evolúcia teda v polygrafii stále pokračuje 

a netreba zmeškať správne rozhodnutia v správny čas. c

Ukážky realizácií 
obalov s pridanou 

hodnotou
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Na stránkách www.
onyxgfx.com/products/
onyx-trufit si můžete 
aktivovat zkušební 
třicetidenní verzi

Inteligentní nesting 
šetří díky programu 
Onyx TruFit cenný čas 
a snižuje odpad médií 
až o 50 %. 

Tento program využívající algoritmů A.I. hledá miliony 

kombinací pro nejefektivnější umístění tištěných objektů 

a nejlepší využití médií. Inteligentní nesting šetří díky 

programu Onyx TruFit cenný čas a snižuje odpad médií až 

o 50 %. Řešení je navrženo tak, aby spolehlivě fungovalo na 

platformách Windows i Mac OS a s jakýmkoli ripem, který 

je na trhu. 

rychlá a významná úspora
„Poskytovatelé tiskových služeb jsou pod rostoucím 

tlakem. Žádá se po nich, aby produkovali více za méně 

peněz. Nevyužité médium představuje u každé tiskové 

úlohy značné a teď již i zbytečné náklady,“ vysvětluje Matt 

Crawford, ředitel marketingu společnosti Onyx Graphics. 

„Tento snadno použitelný nástroj optimalizuje využití 

médií, šetří peníze a zároveň zvyšuje výstupní kapacitu 

během několika sekund,“ dodává.

Onyx TruFit automaticky kalkuluje dráhy řezu a typ 

Optimální využití tiskového materiálu je důležitým faktorem pro celkovou ekonomiku tiskového provozu. 
Společnost Onyx Graphics zpřístupnila svým zákazníkům nový software Onyx TruFit, využívající umělou 
inteligenci.

Onyx Trufit 
s umělou inteligencí
Jan havle | technický specialista | jan.havle@hsw.cz

SOFTWARE
Onyx TRufIT

nástroje u tisků určených k dalšímu zpracování 

a formátování. Vytváří plynulé workflow od návrhu po 

tiskový soubor. Trasování obrázků jedním kliknutím 

a oboustranný tisk výrazně zkracují dobu přípravy souborů 

před odesláním úloh k ripování. Tisková data se totiž 

připravují současně s procesem optimálního nestingu. 

Nástroj Hot Folders poskytuje plně automatizované 

pracovní postupy tisku a řezání. Onyx TruFit je 

kompatibilní s jakýmkoli tiskovým prostředím, a tak 

beze změny zachovává původní vlastnosti souboru pro 

pojmenované barvy, fólie a správu barev.

onyx trufit Je pro všechny
S ohledem na odkládání termínů konání mezinárodních 

veletrhů nabízí Onyx Graphics bezplatné vzdělávací 

webináře. Na stránkách www.onyxgfx.com/products/onyx-

trufit/ najdete informace a video představující program 

Onyx TruFit. Můžete si zde také aktivovat zkušební verzi. c
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mATERIálY  
S BODOVýM LEpIDLEM pRO SnADnOu ApLIkACI A ODSTRAnění

oriGinál Je Jen Jeden
Jednoduchá aplikace a velmi snadné odstranění beze zbyt-

ků lepidla jsou hlavními argumenty pro použití materiálů 

Neschen easy dot. Co se týká jednoduchosti práce, jsou 

samolepicí fólie s lepidlem v bodech ještě o krok dále než 

například tradiční bubble-free filmy, jež využívají lepidlo 

s mikrostrukturou, která je do něj otištěna z texturovaného 

podkladového papíru. Správný poměr velikosti bodů a pro-

storu mezi nimi umožňuje bublinám vzduchu, které by za 

normálních okolností zůstaly uvězněny okolním materiá-

lem, aby během aplikace velmi rychle unikly, což minimali-

zuje nutnost korekcí či opětovného přelepování grafiky.

Prokazatelná úspora času při práci s materiály Neschen 

easy dot je v rozpětí 30 až 50 % ve srovnání s konvenčními 

materiály. 

V průběhu let se na trhu samozřejmě objevily více či méně 

zdařilé kopie základních verzí easy dotu, velmi často nesou-

cí slovo „dot“ přímo v názvu. Originál je však jen jeden 

a  také jako jediný nabízí vysokou kvalitu díky prémiové-

mu složení. Jeho základem je kvalitní „face“ film z mono-

mericky měkčeného PVC o síle 100 mikronů společně d 

Originální 
neschen easy dot 
19× jinak
Bude tomu již 10 let, kdy se začal výrazněji prosazovat nápad inženýrů z malého západoněmeckého 
městečka Bückeburg, spočívající v samolepicí tiskové fólii opatřené lepidlem v jednotlivých, vzájemně se 
nedotýkajících bodech. 

Tato unikátní technologie, interně nazývaná DOTEQ®, 

kterou jako první v oblasti velkoplošného digitálního tisku 

Neschen použil, si v průběhu poslední dekády našla mnoho 

příznivců a nastálo se zabydlela v mnoha výrobních manuá-

lech velkých retailových společností jako ideální samolepicí 

materiál pro (nejen) interiérové kampaně. Náš seriál, jak již 

sám název napovídá, si klade za cíl představit vám všechny 

členy dnes již velmi rozvětvené rodiny Neschen easy dot, 

abyste i vy mohli profitovat z úžasně snadné aplikace a ještě 

snadnějšího odstranění tištěné reklamy.

richard Bachora | Export sales manager Neschen coating gmbH | r.bachora@neschen.de

Solvoprint easy 
dot matt, řetězec 

rychlého občerstvení 
na dánských 

čerpacích stanicích. 
Akční nabídka byla 

aplikována obsluhou, 
nikoli profesionálním 

signmakerem.

Originální Neschen 
easy dot nabízí 
vysokou kvalitu díky 
prémiovému složení.
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mATERIálY

S BODOVýM LEpIDLEM pRO SnADnOu ApLIkACI A ODSTRAnění 

skleněných plochách, kde je třeba zachovat rozumnou prů-

hlednost, skvělý je tento materiál pro skleněné kancelářské 

příčky nebo výlohy.

Solvoprint easy dot clear je matný a v kombinaci s lepidlem 

v bodech není průhledný, nýbrž jen průsvitný. Naopak díky 

výše uvedeným vlastnostem nabízí skvělý rozptyl světla 

a při správném podsvícení barvy vytištěné na tomto ma-

teriálu vysloveně září. Oproti transparentnímu easy dotu 

zacho vává verze clear za polepenými plochami větší soukro-

mí. Velmi populární je opět pro aplikace na výlohách.

Oba materiály určené na sklo lze velmi šikovně kombinovat 

s bílou barvou, ať již v podobě celoplošného, nebo parciál-

ního podtisku, či s podlepením bílou fólií v případě, že váš 

tiskový stroj bílou barvou nedisponuje.

V rámci celé rodiny Neschen easy dot jsou aplikace prů-

hledných nebo průsvitných grafik na výlohy maloobchodů 

nejrychleji rostoucí skupinou. Nabízí se zde totiž úspora 

dvojího druhu. Buď uspoříte tím, že pošlete s easy dotem 

lepit profesionála, a v takovém případě se stihne zakázka 

dokončit skutečně za polovinu času. Druhým způsobem je 

tisk, ořez a zasílání přímo na pobočky či jednotlivé prodejny, 

kde aplikaci zvládnou o pauze na kávu i zaměstnanci obcho-

du, kteří v životě nedrželi v ruce stěrku nebo řezák.

V příštím díle se podíváme na materiály s vyšší opacitou, 

vhodné k přelepování starých grafik nebo jako podklad pro 

podlahovou grafiku. c

Solvoprint easy 
dot transparent ve 
výlohách řetězce 
obchodů se spodním 
prádlem. Tisk 
zrcadlově, parciální 
podtisk bílou.

Solvoprint easy dot 
transparent, zrcadlový 
tisk, podtisk bílou, 
detailní záběr

Opět easy dot 
transparent na výloze, 
zde detail print’n’cut 
nápisu

Kreativní použití 
solvoprint easy dot 
clear v kancelářích 
obchodní společnosti. 
Stíny jednajících osob 
jsou natištěné, a tak 
je naprosté soukromí 
pro jednání zaručeno.

s permanentně lepivými body, a především s podkladovým 

papírem oboustranně potaženým polyetylenem. Ten zaru-

čuje standardní chování při tisku na většině typů strojů, to 

znamená bez vlnění a zvedání od podkladového papíru, tak 

typického pro všechny kopie. Polyetylen, kryjící podkladový 

papír z obou stran, také zabraňuje přílišné citlivosti mate-

riálu na změny teplot a především vlhkosti. I již naformá-

tovaná samolepka vydrží ležet na stole, aniž by se zkroutila 

vlivem vysychání. V celé rodině Neschen easy dot je celkem 

19 různých materiálů, z nichž ty základní disponují výše 

zmíněným podkladovým papírem. Najdete zde i materiály, 

které používají jiný papír, ty však již řadíme mezi speciality. 

I na ně v našem seriálu dojde.

základ Je Bílý neBo transparentní
A také matný a lesklý, nutno dodat. Úplně základní materiál, 

který by měl mít asi každý tiskař po ruce, je bílý matný nebo 

lesklý Neschen solvoprint easy dot. Oba jsou dostupné ve 

třech šířích: 1,067, 1,372 a 1,600 metru. Uplatnění naleznou 

všude tam, kde jsou třeba snadno aplikovatelné a snadno 

odstranitelné kampaňové samolepky s bílým podkladem. 

Kromě interiéru, kde vydrží velmi, velmi dlouho, jsou vhod-

né i pro exteriérové aplikace s trvanlivostí do jednoho roku.

Průsvitné verze tohoto materiálu nesou označení solvoprint 

easy dot clear a solvoprint easy dot transparent. 

Transparentní easy dot je lesklý, a díky tomu nabízí velmi 

slušnou průhlednost. Využijete jej na výlohách a jiných 
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Svět se v současnosti zmítá ve značném chaosu nejenom v hospodářské, ale i v politické rovině. Vlády 
reagují na situaci různým způsobem a v různých časech. Dodavatelské řetězce dostávají nečekané 
trhliny.

františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Jedna věc se na globální úrovni jeví jako jasná: blízká 

budoucnost nebude vypadat jako blízká minulost. Nové 

předpisy, postupy a omezení pravděpodobně změní fungo-

vání našich dodavatelských řetězců – dříve nebo později. 

V této souvislosti se hodně odvětví musí rychle obrátit na 

nové technologie a najít způsob, jak se připravit na drasticky 

pozměněnou situaci a vypořádat se s krizí, před níž dnes 

průmysl stojí.

diGitalizace textilního průmyslu
V minulém čísle jsme si v článku Nastává digitalizace 

textilního průmyslu ukázali faktory, které ještě před krizí 

působily na digitalizaci tohoto odvětví silně ovlivněného 

globalizací. 

Před vypuknutím epidemie byla Čína stále předním světo-

vým vývozcem textilu, přičemž 18 % jejího vývozu v hodno-

tě přibližně 50 miliard USD směřovalo do USA. Do Evropy 

mířilo zboží za 30 miliard eur. Není jisté, zda tento model 

může pokračovat v současné situaci ovlivněné pandemií. 

Spotřebitelské vzorce nákupu se začaly měnit i v důsledku 

ekologických důvodů. Kupující i před krizí začali upřednost-

ňovat trvalou kvalitu před množstvím. Je pravděpodobné, 

že velkoobjemová výroba a doprava velkých dodávek po 

Vlády i firmy 
se snaží pochopit situaci

moři budou klesat, protože značky více přesouvají výrobu 

do místních regionů.

správná otázka
Svět se na několik týdnů až měsíců zastavil. Mnoho odvětví 

zjistilo, že ekonomika trpí nejenom v důsledku restriktiv-

ních opatření, ale i z nedostatku výrobních komponentů. 

Pandemie, před kterou byly vlády varovány, zastihla ekono-

miku nepřipravenou. 

Úkolem vlád i průmyslníků je připravit se na podobnou 

situaci v budoucnosti. „Může západní oděvní a obuvnický 

průmysl dosáhnout doma podobné úrovně produkce a kva-

lity výroby jako předchozí off-shore model?“ ptá se portál 

Interline, zaměřený na digitalizaci spotřebního průmyslu. 

„Odpověď zní ano, ale tohoto cíle se nebude možné dopraco-

vat tradičními výrobními metodami. V neposlední řadě pro-

to, že v západních zemích zůstalo jen velmi málo zkušeností 

s výrobou.“

Je čas diGitálního tisku
Jednou z konkrétních technologií, která se v posledních 

letech postupně prosazuje v módním a textilním průmyslu, 

je digitální tisk. Přestože se tato technologie aplikuje na d 

přEdSTAVujEmE 
ZMěny V pRůMySLu

Label s podobným 
označením najdete  

téměř u  všech 
prodejců textilu na 

světě

Velkoobjemová 
doprava po moři 
značně zatěžuje 

životní prostředí 
a zdá se, že 

spotřebitelé si to 
začínají uvědomovat

Sublimační tiskárna 
HP Stitch S1000 
nabízí vysokou 

produktivitu,  
excelentní tisk 

a výjimečnou shodu 
barev
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Vlády i firmy 
se snaží pochopit situaci

stejné materiály jako standardní analogový tisk, umožňuje 

tisknout ve vyšší kvalitě s širší barevnou škálou a mnohem 

vyšším rozlišením.

Digitální tisk také nabízí dramatické zlepšení výkonnosti. 

Další výhodou je, že po počátečním nastavení digitálního 

tiskového stroje může být výroba obvykle řízena jediným 

operátorem. 

Digitální tisk má potenciál umožnit značkám, aby se staly 

funkčně nezávislými, a zároveň může zlepšit jejich reakční 

dobu na nové trendy, otevírat nové kanály prodeje přímo 

spotřebiteli a podporovat menší série výrobků s možností 

Již nějakou dobu 
upřednostňují 
zejména mladí 
spotřebitelé vlastní 
styl oblékání, 
nazávislý na 
nabídce velkých 
módních řetězců. 
Na snímku 
dívka v šatech 
s originálním 
designem a luxusní 
kabelkou značky 
Furla během 
pařížského Fashion 
Weeku v září 2018.

Špičkové tiskárny 
Durst Alpha 
s novými inkousty 
Advanced Digital 
Pigment ink 
umožňují potisk 
textilu v jednom 
kroku bez 
nutnosti  předchozí 
a následné 
úpravy. Vyhovují 
standardům 
Oekotex 100 (třída 
I+II), GOTS 5.0, 
Prop 65

individuálního přizpůsobení. Na základě platformy eCom-

merce lze zajistit výrobu produktů na vyžádání, bez potřeby 

skladování a maloobchodu. Současný model výroby je 

neudržitelný i z ekologického hlediska. „Jenom v USA končí 

na skládkách 16 milionů tun textilního zboží ročně,“ uvádí 

portál Interline.

neBezpečí pro tiskaře
Snadné nastavení, globální podpůrné kanály a funkčnost 

digitálních tiskových strojů však vyvolávají otázku, zda by 

výrobci, značky a maloobchodníci měli čekat na partnery 

dodavatelského řetězce, aby podnikli první kroky v digi-

tálním tisku. Pomalý nástup investic do zařízení k potisku 

textilu u stávajících tiskařů totiž může podnítit zájem 

samotných majitelů značek o digitální produkci. A tak by 

poskytovatelé tiskových služeb mohli zmeškat příležitost 

uplatnit své zkušenosti a know-how v tomto slibně se rozví-

jejícím segmentu trhu. c

Digitální tisk 
nabízí vyšší kvalitu 
a dramatcké zvýšení 
výkonnosti.

přEdSTAVujEmE

ZMěny V pRůMySLu
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– moderní tyrkysové, trendové tmavě modré a hnědo-oran-

žové, která je v našich končinách stále oblíbená.

nature icon
Druhá řada, které dominuje velká orchidej, je navržena 

hlavně do ložnice, a tak si klient může sladit obrazovou 

a klasickou tapetu například s povlečením. Motiv květiny je 

nestárnoucí, působí harmonicky a díky jemné barevnosti d 

Designové kolekce 
pro digitální tisk

Designérka Iva Bastlová velmi ráda a často pracuje s technologií digitálního tisku. K jejím posledním 
počinům patří kolekce navržené pro společnost Copy General. Jde o dvě řady s názvem Like a Bird a Nature 
Icon, které jsou inspirovány přírodou.

Každá kolekce obsahuje obrazovou tapetu a doplňkovou 

tapetu s opakujícím se vzorem. Jde o pečlivý výběr dekorů, 

které se dají aplikovat také na další povrchy – sklo, deskový 

materiál i textil. Jsou vybrány tak, aby se vzájemně nerušily, 

ale naopak podpořily. Jemné a decentní motivy se hodí do 

moderních interiérů. Potisknout se dají například dvířka 

komody, deska konferenčního stolku nebo sklo na dveřích 

šatní skříně. Stejný motiv lze aplikovat i na bytový textil, 

jako jsou potahy na polštáře nebo povlečení. Designérka 

navrhla dekory tak, aby spolu ladily a tvořily komplexní 

celek. Pečlivě zvolená barevnost reaguje na aktuální trendy 

a zároveň vyhovuje českým preferencím.

like a Bird
Tato řada s motivem ptáků je určena do obývacího pokoje. 

Dekor patřil mezi loňské i letošní favority na německém 

veletrhu Heimtextil. Ptáčci dodávají prostoru lehkost 

a eleganci a ve spojení s jednoduchou grafikou, tvořenou 

různě velkými body, vypadají velmi originálně a současně. 

Autorka tuto řadu navrhla ve třech barevných variantách 

františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

1) Obrazové 
tapety s hlavním 

motivem jsou 
doplněny tapetami  

s  opakujícím se 
vzorem

2) Dekory se dají 
aplikovat na další 

povrchy například  
pro výrobu nábytku 

nebo  textilních 
doplňků

3) Řada Like a Bird 
se výborně uplatní  
v obývacím pokoji

1

2

3



ceny 
Cena tapet závisí na použitém materiálu. 

Vybírat lze z oblí bených vliesových tapet 

s hladkým či strukturovaným povrchem nebo 

textilních tapet pro náročné zákazníky. Cena 

se pohybuje v rozmezí 890–1290 Kč za metr 

čtvereční. Ve společnosti Copy General si lze 

před samotnou realizací objednat zaměření 

prostor, vytvoření vizualizace a profesio-

nální instalaci. Potisk deskových materiálů 

(skleněných příček, skříní aj.) nebo potisk 

textilu se kalkulují individuálně dle velikosti 

materiálu. c

a subtilní grafice působí celek sofistikovaně a decentně. I zde najdeme tři 

základní barevné varianty. První je v moder ních pudrových tónech, dru-

há je výraznější, růžovo-fuchsiová. Hodí se hlavně do dívčích a dámských 

pokojů a ložnic. Poslední varianta kombinuje pastelové odstíny žluté, 

modré a růžové a je určena všem, kdo upřednostňují pestrou a hravou 

barevnost. 

vše Je na zakázku
Obrazové i klasické tapety s opakujícím se vzorem tvoří sladěný set. Pou-

žitá digitální technologie umožňuje vytisknout kromě základních barev-

ných variant, navržených designérkou, tapety a motivy v individuálních 

barvách a rozměrech dle požadavků klientů. Díky tomu vše perfektně 

zapadne do konkrétního interiéru.

V Copy General si můžete nechat potisknout i materiály k výrobě nábyt-

ku, z nichž vám český výrobce nebo truhlář zhotoví kvalitní finální 

produkt.

4) Designérka navrhla 
základní barevné 
varianty, digitální 
technologie však 
umožňuje zvolit 
individuální barevnost

5) Růžová neznamená 
nutně Barbie styl.
Ke skandinávskému 
designu sedí dokonale. 

6) I zemité tóny 
působí ve spojení 
s tímto dekorem čistě 
a moderně

7) I kombinace tří tak 
odlišných barev, jako 
jsou žlutá, modrá 
a růžová, působí ve 
správném poměru 
a odstínech harmonicky

8) V pokojíku pro 
miminko vytvoří tu 
správnou atmosféru 
něžné pudrové tóny

V Copy General 
si můžete nechat 
potisknout i materiály 
k výrobě nábytku.

4

5

6

7

8
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Společnost Superior Packaging and 
Finishing má více než 100 let zkušeností 
v obalovém průmyslu a finishingu. Nedávno 
zde instalovali dva nové stroje HP Latex 
R 2000 Plus.

Potenciál latexové technologie je opravdu 

všestranný. Kromě aplikací v oblasti vizuální 

komunikace či interiérového designu se pro-

sazuje i v dalších oblastech, kde velkoformáto-

vý tisk doposud nedominoval.

„Využíváme stroje HP Indigo, ale hledali jsme 

řešení, které by našim klientům nabídlo nové 

kreativní možnosti s využitím bílé barvy 

a zachovalo původní strukturu povrchu 

podkladového materiálu,“ vysvětluje Toby 

McManus, obchodní ředitel společnosti, s tím, 

že doménou firmy jsou obaly nejvyšší kvality 

s vysokou přidanou hodnotou. „Na trhu mo-

mentálně není žádná jiná technologie, která 

by mohla nabídnout to co HP Latex R. Tisky 

si zachovávají své haptické vlastnosti a při 

finishingu se vrstva tisku nepoškodí. Tato 

technologie je pro nás klíčová, protože dokáže-

me nabídnout svým nejnáročnějším klientům 

něco, co konkurence nedokáže,“ uzavírá Toby 

McManus.

Filozofií společnosti Superior Packaging and 

Finishing je rychle vyrábět a dodávat vysoce 

kvalitní produkty, které se liší od nabídky 

konkurence. c

Hp Latex R 2000 
v obalovém průmyslu V Durstu se zase 

mohou konat 
prezentace

Prostory Durst Experience Center v Brixenu 
jsou znovu připraveny přivítat zákazníky. 
Od 4. května 2020 je tato důležitá součást 
firmy opět v provozu.

Zákazníci mohou znovu navštívit prezentace 

technologií nebo si nechat vytisknout testo-

vací vzorky svých aplikací. Možnost cestování 

je však omezena, takže zákaznické centrum 

využívá i moderní komunikační prostředky.

virtuální prezentace
V období omezeného provozu v Durstu 

vyvinuli koncepty virtuálních prezentací 

a webcastů a nyní jsou tyto kanály k dispozici 

pro interakci se zákazníky.

Durst bude poskytovat informace o přísluš-

ných nabídkách na svých webových strán-

kách a na svém profilu na sociálních sítích. 

V HSW Signall jsme samozřejmě také připra-

veni zajistit pro vás individuální konzultace či 

prezentace. c

Ani známé Dívce s perlou od ikony street art 
Banksyho se nevyhnula protivirová opatře
ní. Na slavné dílo v Bristolu byla neznámo 
kým nainstalována chirurgická rouška. 

Evropa si až do nástupu současné pandemie 

s rouškami nedělala vrásky. Zdravotní situace 

však podobnou ochranu vyžaduje. U nás i na 

Slovensku jsme se s rouškami vypořádali 

velmi dobře. Horší nástup mělo toto opatření 

v západní Evropě, kde se o něm zbytečně dis-

kutovalo. Když se však ukázalo, že dává smysl, 

poptávka rychle vzrostla.

Několik našich firem s výbavou pro potisk 

textilu se přidalo k tomuto trendu a svou 

výrobu přeorientovalo na designové roušky. 

Móda je zkrátka všemocná, a tak se roušky 

digitálně vyrábějí pro určité skupiny i k vol-

nému prodeji. Část populace si tento doplněk 

určitě ponechá, i když už nebude povinností 

nosit ho na veřejnosti. 

Formátování a šití textilu tak může být pro 

digitální tiskaře stále zajímavou příležitostí, 

jak rozšířit svou nabídku. S rozvojem oblasti 

soft signage se již před lety objevila potřeba 

těchto dovedností, dnes se z nich však pomalu 

stává nutnost. c

Roušky jsou 
fenomén dneška
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Úprava jednacích prostor v bance Inter
natio nal Bank v Antverpách je příkladem 
zdařilé realizace s přidanou hodnotou. 
Projekt se uchází o přízeň v soutěži Mactac 
Creative Awards.

Diamantová čtvrť v belgických Antverpách 

je centrem obchodu s klenoty i prestižním 

sídlem řady finančních domů. Tato specifická 

oblast vyžaduje vyvážený poměr bezpečnosti 

a diskrétnosti. Právě tuto kombinaci zajišťuje 

řešení, které s pomocí fólie Macal Glass Decor 

navrhli pro International Bank specialisté ze 

společnosti Zandstraalfolies.be.

Zaměřují se na aplikaci fólií určených k pole-

pu skla. Mají bohaté zkušenosti s fóliemi 

s efektem pískovaného skla a realizovali 

i množství projektů s okenní grafikou a další-

mi potisknutelnými fóliemi.

Portfolio této firmy může být inspirací 

i pro dnešní dobu, která vyžaduje budování 

velkého množství dělicích stěn a ochranných 

přepážek. Ty musí být v prvé řadě funkční, 

měly by však splňovat i estetická kritéria. c
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Bezpečí a diskrétnost

Drupa 2021 

Rozhodnutí odložit největší polygrafický 
veletrh na světě byla obtížná, ale jediná 
správná volba pro všechny zúčastněné. Teď 
už známe i nový termín jeho konání, veletrh 
se uskuteční 20.–30. dubna 2021.

Pro vystavovatele určitě nebylo snadné 

odsunout čtyři roky plánované prezentace. 

Odklad však může být chápán i jako příleži-

tost. Organizátoři veletrhu Drupa vyzývají 

celou polygrafickou komunitu, aby využila 

webových stránek veletrhu, kde se může 

představit a bezplatně zveřejňovat informace 

o firmách a produktech. Aktualizovat je lze 

také prostřednictvím sociálních médií. Tyto 

služby mohou uspokojit současnou potřebu 

prezentace a poskytnout hráčům v oblasti 

poly grafického průmyslu možnost předat cíle-

né informace a zajistit potřebnou interakci. c

Město, jehož jméno je spojováno přede
vším s Beatles nebo fotbalovým klubem 
FC Liverpool, je také sídlem společnosti 
Milexa Group. Ta byla založena v roce 2015 
a od počátku se specializuje na originální 
design povrchů. V čase pandemie našla nové 
způsoby práce.

Počátek krize přinesl pokles prodeje na úrovni 

40 %. Firma má v současnosti 42 zaměstnanců 

a většina z nich pracovala z domova. Výroba 

byla zachována při respektování přísných 

hygienických pravidel. 

Kreativní tým společnosti Milexa vytvořil 

mnoho originálních designů pro tapety 

a podlahy. Situace omezující sociální kontakt 

si však vyžádala jiný přístup. Od června proto 

mohou klienti využít nový způsob k individu-

alizaci svých interiérů. K běžně dostupným 

tapetám designéři nabízejí originální prvky, 

které firma navrhne, vyrobí a zašle klientovi. 

Ten je pak může aplikovat sám.

„Prudký pokles tržeb nás přinutil hledat nové 

způsoby, jak zajistit naši existenci. Objem 

výroby sice poklesl, ale propad tržeb se nám 

podařilo díky vysokému nasazení všech 

kolegů zastavit,“ konstatoval generální ředitel 

společnosti Richard Wilde.

Nucená izolace mnoho lidí inspirovala k pro-

jektům na vylepšení své domácnosti. Milexa 

Group za pět let své existence našla zákazníky 

v 60 zemích a nyní věnuje ještě více energie 

k vyhledávání potenciálních klientů. c

Inspirace 
z Liverpoolu



 Dokonalá reprodukce a shoda barev

 Snadná opakovatelnost zakázek, dodržení původní barevnosti, přizpůsobení barvám originálního tisku

 Vysoká kvalita tisku v rychlých tiskových módech

 Uživatelská jednoduchost a snadná údržba, výměna tiskových hlav operátorem

 Možnost tisknout přímo na textil nebo na transferový papír

 Pro více informací o tiskárnách HP Stitch nebo prezentaci se obracejte na techno@hsw.cz

 Vzorník materiálů Pongs pro sublimaci objednávejte na produkt@hsw.cz

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, 
F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701–2, prodej@hsw.cz, www.hsw.cz

OBJEVTE POTISK TEXTILU
tiskárny HP Stitch s vodou ředitelnými inkousty  

HP Stitch S500 najdete v showroomu HSW Signall, modely S300 a S1000 si můžete prohlédnout ve virtuálním showroomu HP

...víme jak


