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Tiskárna Grafico, s. r. o., Opava

Opavská tiskárna Grafico ing. Michala Štěpánka si vloni 
připomněla deset let od svého vzniku. Jako mnoho jiných 
podnikatelů v polygrafii, i pan Štěpánek začínal tisknout 
na Romayoru. Během let si jeho firma vydobyla místo 
na trhu a do druhé dekády vstupuje jako středně velký 
podnik polygrafického průmyslu. Zaměřuje se na kvalitní 
zakázkový tisk pro klienty v České republice i v zahraničí.

Pan Michal Štěpánek se pustil do podnikání již jako student ekono-
mie. Peníze vydělané na brigádách ve Francii vložil do počítačového 
vybavení a začal zpracovávat sazbu pro opavské tiskárny. V roce 
1995 se rozhodl založit si vlastní tiskárnu. Firma prošla postupným 
vývojem od staršího jednobarvového stroje, přes první dvoubarevku 
a fungování v pronajatých prostorách, až po rekonstrukci a výstavbu 
vlastních objektů vybavených špičkovou technikou.
Dnešní moderní tvář vtiskly firmě úpravy realizované v letech 1999 
až 2001. Tehdy prošla tiskárna radikálními změnami, které se tý-
kaly sídla firmy i modernizace technologického vybavení. Nyní sídlí 
Grafico blízko centra Opavy v objektu s nepřehlédnutelnou fasádou, 
jež charakterizuje dynamickou firemní strategii. V loňském roce 
ing. Štěpánek přistavěl další budovu, v níž je na ploše 550 m2 sou-
středěno dokončující zpracování a skladové hospodářství. V roce 
2005 firma dále investovala rovněž do technického vybavení a po-
lygrafických technologií. Součástí podnikatelské filozofie ing. Ště-
pánka je zásada, že se investice musí brzy zaplatit, a proto tiskárna 
pracuje v nepřetržitém režimu.

Polygrafické stroje a zařízení
Výrobní kapacitu tiskárny Grafico tvoří dva pětibarvové stroje ve for-
mátu B2, dvoubarevka ve formátu A2 a dvoubarvový tiskový stroj 
ve formátu B3. Strojový park je na polovinu rozdělen mezi značky 
Heidelberg a KBA-Grafitec. K tiskovým strojům Heidelberg Speed-
master SM 74-5, Printmaster GTO 52-2 a Polly 725 nejnověji přibyl 
vloni v červenci stroj KBA Performa 74-5. Novou Performu 74-5 si 
tiskárna Grafico pořídila s podporou z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. Podmínkou pro poskytnutí dotace bylo výběrové řízení 
mezi dodavateli tiskových strojů. Se zadanými kritérii se nejlépe vy-
rovnal právě tiskový stroj z KBA-Grafitecu.
Přestože oba pětibarvové tiskové stroje pracují ve čtyřsměnném 
nepřetržitém režimu, pohled do tiskárny napoví, že technika je 
ve firmě Grafico udržována ve vzorném stavu. Jak stroj Speed-
master SM 74-5, tak i Performa 74-5 produkují kvalitní vícebarevný 
tisk s přispěním temperovaných barevníků. Temperace barevníko-

vých válců se tiskárně osvědčila, jelikož umožňuje tisk s menším 
množstvím barvy, která se rychleji zasuší a při použití poprašova-
cího zařízení není potom potřebné využívat IR sušení. Výhody tem-
perovaných barevníků se projevují zejména během letního období 
při zpracování zakázek o velkém nákladu. Tiskárna si nepořizuje 
stroje se speciálními lakovacími jednotkami a nemá ani alterna-
tivní lakovací agregát, který nabízí KBA-Grafitec k aplikaci místo 
vlhčení na páté tiskové jednotce strojů Performa. Grafico lakuje 
v případě potřeby tiskovým lakem na páté tiskové jednotce. Tiskové 
stroje jsou umístěny v klimatizované výrobní hale, což samozřejmě 
také přispívá ke kvalitě tisku a ke zlepšení pracovních podmínek 
tiskařů. Tiskaři se ve firmě Grafico specializují na jednotlivé stroje. 
Jeden tiskař tvoří záložní obsluhu, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz 
i v případě dovolených, nemoci apod.
V dokončujícím a knihařském zpracování se pracuje ve třech smě-
nách od nedělního večera do páteční odpolední směny. V bohatě 
vybaveném dokončujícím zpracování disponuje Grafico odpovídající 
kapacitou pro vazby V1 a V2, v částečné kooperaci zajišťuje vazby 

V4 a V8. V knihárně slouží mj. dvě řezačky Polar 78 ES a skládací 
stroj Heidelberg Stahlfolder s možností křížového lomu, perforace 
a rylování pro zpracování archů až do formátu B2. Vazbu V1 firma 
zpracovává pomocí snášecího a šicího stroje Theisen & Bonitz 
Sprint B310VP. Pro lepenou vazbu V2 slouží v tiskárně Grafico le-
picí stroj Heidelberg Eurobind 500 Magic. Firma má k dispozici rov-
něž technologii laminování na stroji Foliant 520 Gulliver, na kterém 
zajišťuje laminování v lesku i matu do formátu B2. Firma zabezpe-
čuje i operace číslování, kašírování, výseku a ražby. Pro výsek slouží 
automaty Strati 27 a Grafopress. Nejnovějším přírůstkem v dokon-
čujícím zpracování je trojřez QS-70 z produkce čínské společnosti 
Purple Magna Machinery ze Šanghaje. Trojřez QS-70 dodala spo-
lečnost Strati Praha.
V přípravě tiskových desek Grafico disponuje CtP zařízením Heidel-
berg Prosetter 74 a vyvolávacím automatem Raptor Pro 68 P. Kva-
lita přípravy tiskových desek se v Graficu kontroluje pomocí zařízení 
Gretag IC Plate II. Jako jedna z prvních firem u nás začala tiskárna 
Grafico využívat propojení CtP s tiskovým strojem Heidelberg 
Speedmaster SM 74-5. Na novém tiskovém stroji KBA Perfor-
ma 74-5 byla provedena optimalizace na standard CIP4, aby byla 
zajištěno bezproblémové provázání se systémem CtP Heidelberg 
Prosetter 74. V současné době se na CtP připravuje asi 95 % veš-
keré potřeby desek v tiskárně Grafico. Pro zabezpečení kvality má 
zákazník samozřejmě možnost kontrolovat náhledový arch. Nátisk 
tiskárna zhotovuje na zařízení HP ve formátu B2. Firma provádí 
osvit tiskových desek na CtP Prosetter 74 nejen pro vlastní potřebu, 
ale také pro některé další regionální tiskárny.
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Flexibilní firma střední velikosti
Společnost Grafico se velikostí obratu a počtem zaměstnanců 
zařadila mezi podniky střední velikosti. Tiskárna nyní zaměstnává 
65 pracovníků, jenom loni firma přijala osm nových zaměstnanců. 
Majitel ing. Štěpánek přikládá velkou váhu obchodním činnostem, 
které spolu s optimálním vybavením umožňují tiskárně pružně re-
agovat na požadavky trhu. Ve firmě pracují tři obchodníci a dva 

řidiči, kteří jsou v neustálém styku se zákazníky. Obchodníci mají 
přidělené regiony a se zákazníky jsou průběžně v kontaktu, i když 
se pro ně zrovna netiskne. Komunikace s tiskárnou je maximálně 
usnadněna. Kalkulace a obchodní korespondence probíhají pomocí 
elektronické pošty. Data se posílají na FTP server nebo na CD či 
DVD, která se předávají osobně nebo se operativně posílají po ob-
chodnících, řidičích apod.
Asi 90 % produkce tiskárny tvoří zakázky pro grafická studia 
i reklamní agentury. Grafico stabilně spolupracuje asi s padesáti 
grafickými studii. Firma se zaměřuje na zákazníky z Ostravska, Olo-
moucka, Brněnska a Prahy. Pracuje také pro zahraniční klienty. Pro 
lokální zákazníky využívá Grafico jenom malou část kapacit. Grafico 
se zaměřuje na polygrafickou produkci zakázkového charakteru, což 
jí mj. umožňují nové tiskové stroje KBA Performa 74-5 a Heidelberg 
Speedmaster SM 74-5. Mezi produkty převažují zakázky, u nichž 
klienti preferují kvalitu.
Jedna ze známých pouček v managementu tvrdí, že největší bo-
hatství má jakákoliv firma ve svých zákaznících. Společnost Grafico 
potvrzuje manažerskou zásadu v praxi. Její referenční listina je více 
než bohatá. Mezi nejdůležitější zákazníky patří např. Pojišťovna 
 Allianz a ČSA. Grafico spolupracuje mj. s firmami Český Tele-
com, T-Mobile, Hotel Hilton Praha a Hotel Richmond Karlovy Vary. 
Grafico tiskne rovněž pro společnosti DHL a Stock Plzeň-Božkov. 
„Na nedostatek zakázek si naštěstí nemůžeme stěžovat. Když si 
nás zákazník vyzkouší, většinou u nás zůstává,“ hodnotí současnou 
pozici své firmy na trhu ing. Štěpánek.
Nabídka polygrafických produktů z tiskárny Grafico je skutečně 
velmi široká. Zahrnuje tisk plakátů, katalogů a skládaček. Grafico 
tiskne i prestižní výroční zprávy v malém nákladu. Tiskárna se za-
bývá výrobou periodik, kalendářů i příbalových letáků. V nabíd-
kovém portfoliu Grafica nalezneme produkci krabiček, dopisních 
papírů, samopropisovacích bloků, vizitek a mnoha dalších merkan-
tilních produktů. Důležitou část obratu přináší firmě Grafico i výroba 
etiket a knih.
Výhodou, kterou Grafico poskytuje, je rozvoz zakázek k objedna-
teli zdarma po České republice. Doprava je v ceně zakázky. Na trhu 
se zvyšuje poptávka po aktuálních rychlých zakázkách, na kterou 
umí Grafico pružně reagovat, jelikož firma pracuje v nepřetržitém 

provozu. „Stává se, že obchodník přiveze aktuální zakázku např. 
na tisk a vazbu V1 v 16 hodin, my jí ihned dáme prioritu na CtP 
i v tiskárně, a druhý den v 8 hodin ráno odvážíme práci k zákazní-
kovi,“ říká Michal Štěpánek. Zkracování termínů je obecným tren-
dem na trhu, kterému jde Grafico vstříc svou obchodní politikou. 
Firmě nejde o statisícové náklady tiskových produktů, preferuje 
zakázkovou práci. Tiskárna se specializuje na středně velké kvalitní 
zakázky s rychlým termínem zpracování.
Tým Grafico Opava netrpí nadměrnou fluktuací. Odchody jsou nej-
častější u pomocných pracovníků, zatímco profesní jádro zůstává 
relativně stabilní. Tiskaři jsou se stroji několik let, což také přispívá 
ke kvalitnímu zpracování produktů. Grafico je certifikováno podle 
mezinárodní jakostní normy ISO 9001:2000. Součástí certifikace 
je každoroční proškolování pracovníků a pravidelný reaudit. Postoje 
zaměstnanců si firma ověřuje pomocí anket. Podobný průzkum spo-
kojenosti a připomínek Grafico organizuje i mezi svými zákazníky. 
Ankety a průzkumy slouží k prohloubení silných stránek a odstra-
nění těch slabších.
Firma chce i v dalších letech pokračovat v obnově strojového 
parku. Značky polygrafických strojů a zařízení, kterým dává tis-
kárna přednost, vynikají delší životností. Investiční politikou firmy 
přesto zůstává poměrně častá obměna tiskových strojů a dalších 
zařízení, aby tiskárna měla k dispozici nejmodernější techniku, za-
jišťující kvalitní polygrafickou produkci. Technický vývoj jde rychle 
dopředu. Tiskové stroje, které se dostaly na trh zejména po výsta-
vách DRUPA 2000 a 2004, jsou na daleko vyšší úrovni, zejména 
pokud se jedná o elektronizaci, automatizaci a možnosti propojení 
s pre-pressem. Perspektivním cílem společnosti Grafico je nákup 
objektu v sousedství tiskárny a jeho rekonstrukce na výrobní halu 
s dalším tiskovým strojem. „Novinky určitě přijdou a naše firma by 
chtěla s modernizačním trendem držet krok,“ uvedl ing. Michal Ště-
pánek, majitel tiskárny Grafico v Opavě.

Pro Svět tisku připravil
Gustav Konečný

Grafico – váš partner pro profesionální tisk

Tiskárna Grafico s. r. o.
Mařádkova 26, 746 01 Opava
Tel.: 553 712 953, 553 719 359
Fax: 553 616 727
E-mail: grafico@opava.cz, kalkulace@grafico.cz
Web: www.grafico.cz

Tisk:
Heidelberg Speedmaster SM 74-5 SE
KBA Performa 74-5
Heidelberg Printmaster GTO 52-2
Polly 725

Příprava:
CtP Heidelberg Prosetter 74

Dokončující zpracování:
Theisen & Bonitz Sprint B310VP
Heidelberg Eurobind 500 Magic
Heidelberg Stahlfolder
Polar 78 ES
Foliant 520 Gulliver
Strati 27
Grafopress
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