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Náv‰tûva u ãlena Kolegia Typografie
ve spoleãnosti Grafoservis

Spoleãnost Grafoservis byla zaloÏena v roce 1994 a postupnû se stala
pﬁím˘m dovozcem a distributorem
spotﬁebních materiálÛ pro polygrafick˘ a obalov˘ prÛmysl na území
âeské a Slovenské republiky se zamûﬁením na ofsetové tiskárny.
Kromû jin˘ch v˘robkÛ dodává
Grafoservis ‰piãkové barvy
Eppledruckfarben a jako jedin˘
na ãeském trhu i bezpeãnostní barvy Sicpa S.A. Právû o barvách jsem
hovoﬁila s majitelem firmy panem
Mgr. Jaroslavem Hru‰kou.

Jak se daﬁilo Va‰í firmû Grafoservis
v minulém roce?
Tak jako v celé polygrafii – nejlépe
je to vidût na statistikách dodavatelÛ papíru, kteﬁí vedou naprosto
pﬁesné evidence – pokud klesly
spotﬁeby papíru, klesly v˘kony tiskáren, tak se to jednoznaãnû muselo projevit i u v‰ech dodavatelÛ
materiálÛ tedy i u nás.
V minulém roce probûhl veletrh
drupa, jaké smûry do budoucna
podle Vás ukázal?
Veletrh drupa ukázal nárÛst digitálního tisku. I kdyÏ si myslím, Ïe to,
co se tam s velkou slávou na stánku Landa Corporation ukazovalo,
na‰i nejbliÏ‰í budoucnost neovlivní. Byl to takov˘ americk˘ zpÛsob
prezentace, ale od té doby o Landa
Corporation nebylo nic sly‰et.
Dále byl vidût obrovsk˘ atak asijsk˘ch v˘robcÛ, aÈ uÏ to byly tiskové stroje, materiály, dokonãovací
zaﬁízení. Nûkdy se nestaãíme divit,
kdyÏ v Evropû sjede nov˘ stroj
z v˘robní linky a v Asii se v tu samou dobu jiÏ vyrábûjí jeho napodobeniny. Asiaté se na drupû slétali
na stánky jako vosy na bonbon, vystavené stroje si kompletnû fotili
a natáãeli na videokamery. Obsluha
mnohdy nebyla schopná jim v tom
zabránit, protoÏe kdyÏ je vykázala,
tak se vzápûtí vrátili jinudy. Prostû
hrÛza.
Jaké novinky z oblasti barev byly
pﬁedstaveny na loÀské drupû?
Témûﬁ kaÏd˘ z v˘robcÛ barev se zaãal zab˘vat nízkomigraãními barvami. Mají je témûﬁ v‰ichni, nejsem
Mgr. Jaroslav Hru‰ka majitel firmy
Grafoservis

Nízkomigraãní barvy BoFood MU od spoleãnosti Eppledruckfarben

schopen ﬁíci v jaké kvalitû a tak
dále. Tendence, která se projevuje
hlavnû v obalovém prÛmyslu, jsou
barvy s vysokou intenzitou.
Má je i firma Epple pod názvem
Aniva. Jsou to vysoce pigmentované barvy, které dosahují vût‰í denzity tisku neÏ bûÏné barvy. Profily
ICC, jakoÏ i tón a síla tiskové barvy
jsou vylaìovány za sebou. Barvy
aniva® tisknou s nov˘mi standardy
hodnoty hustoty (Schwarz 2,4,
Cyan 1,9, Magenta 1,8, Gelb 1,7).
Absolutní novinka firmy Epple vystavená na drupû byla je‰tû ve stádiu v˘voje a pﬁedvedeny byly laboratorní vzorky. Bylo to absolutnû
ãerstvé, takÏe na místû byly pouze
poti‰tûné vzorky, které se daly
sníst. Následoval proces, kter˘
smûﬁoval k certifikaci, aby barvy
splÀovaly v‰echny potﬁebné normy.
Tuto barvu nemá nikdo jin˘. Jedná
se o barvu pro pﬁím˘ styk s potravinami BoFood Organic.V souãasné
dobû se jiÏ dodává tiskárnám produkujícím obaly pro firmu Nestlé
Food. Nicménû na zaãátek pouÏívání musí pﬁijet technik v˘robce nastavit stroj a pro‰kolit personál.
Není to barva, kterou si koupíte,
nasadíte a tisknete. Je u nich také
mírn˘ posun barevnosti oproti euro
‰kále. Ve‰keré sloÏky tûchto barev
jsou certifikované potraviny, pﬁesné sloÏení je v˘robním tajemstvím
a je patentováno. Jaká bude spotﬁeba ukáÏe budoucnost, ale je pravda,

Ïe i v âeské republice jiÏ tyto barvy poptávaly firmy, které vyrábí
obaly pro Nestlé.
Jaké barvy spoleãnost Grafoservis
nabízí?
Po celou dobu svého pÛsobení dodáváme barvy pﬁedního nûmeckého
v˘robce Eppledruckfarben a sice
ofsetové barvy pro merkantilní tisk
a obaláﬁství. Jako jediní v âR nabízíme barvy pro tisk bezpeãnostních
prvkÛ od ‰v˘carského specialisty
SICPA S. A.
Ve kter˘ch oblastech polygrafie
se tyto barvy nejlépe uplatní?
Barvy Epple jsou ‰piãkové barvy
pro tisk merkantilu i pro tisk obalÛ. V Nûmecku má Epple asi 35 %
trhu a jsou v‰ude hodnoceny
jako barvy nejvy‰‰í kvality –
je to mercedes mezi barvami, takÏe
nejsou levné. Co se t˘ká barev
SICPA S. A., ty se pouÏívají pro
tisk bezpeãnostních prvkÛ,
aÈ uÏ se jedná o ceniny, po‰tovní
známky, ochranné prvky na lécích,
drahé kosmetice nebo cukrovinkách. Jsou to barvy, které svítí pod
UV svûtlem, pod IR svûtlem, které
se po styku s vodou rozpíjejí nebo
dokáÏou na relativnû obyãejném
papíru vytvoﬁit velice kvalitní vodoznak. Také jsou tu barvy, které
penetrují do papíru, a na rubové
stranû se projeví jin˘m barevn˘m
odstínem. To jsou nejzajímavûj‰í
pﬁíklady toho, co bezpeãnostní barvy umí.
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Jaká je poptávka po tûchto bezpeãnostních barvách?
Takov˘ch barev se neprodávají
tuny, jde o to, aby tiskárny vûdûly,
Ïe takové barvy jsme schopni dodat. KdyÏ to vûdí, tak mohou pﬁijmout zakázku, kterou nemÛÏe pﬁijmout jejich konkurent. Nikdy to
nebude masová záleÏitost, je to taková tﬁe‰niãka na dortu, kterou dodáváme my a nikdo dal‰í.
Tyto barvy tedy dodáváte pﬁedev‰ím do ceninov˘ch tiskáren?
Dodáváme je do v‰ech tiskáren,
které potﬁebují mít na sv˘ch tiskovinách ochrann˘ prvek, to je na‰e
doména.
Které barvy z va‰í nabídky se nejvíce prodávají?
Samozﬁejmû jsou to klasické CMYK
barvy, konkrétnû barva Opti Plus,
která má tu pﬁednost, Ïe je velmi
vydatná. PÛvodnû to je barva vyvinutá spoleãnû s KBA pro osmibarvové stroje. V˘hodou barvy
Opti Plus je velmi rychlé prvotní
zaschnutí, musí uschnout v obracecím zaﬁízení tak, aby rubová strana
neobtahovala. Dal‰í v˘hodou
je minimalizace popra‰ování a zároven moÏnost okamÏitého dal‰ího
zpracování, napﬁ. skládání. S ﬁezáním nebo lisováním je nutné poãkat, ale do skládacího stroje
je moÏné zakázku dát hned po vyti‰tûní.
Jak se vyvíjí poptávka po speciálních barvách?
¤ekl bych, Ïe se zvy‰uje, protoÏe
tiskárny se snaÏí nabídnout nûjakou specialitu, nûco navíc. Dﬁíve
v‰em staãil ãtyﬁbarvotisk, ale dnes
kdo dokáÏe nabídnout víc, vyhrává. Je poptávka po iridionov˘ch lacích, to jsou laky s perletí, po efektov˘ch lacích. Nebo fluorescenãní
barvy, které se dají pouÏít na luxusní obaly na kosmetiku cukrovinky a dal‰í v˘robky. Obaly poti‰tûné tûmito barvami, kdyÏ se dají
do v˘lohy a jsou v noci osvûtleny
obyãejnou záﬁivkou, svítí jako ve
dne. Takov˘ obal okamÏitû vynikne
mezi ostatními ukryt˘mi v ‰eru.
O takové vûci zaãíná b˘t docela zájem.
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Trendem v tisku obalÛ jsou nízkomigraãní barvy, jdou na odbyt
i v âesku?
Samozﬁejmû Ïe se v âesku dodávají
a Ïe se s nimi u nás tiskne. Velké
nadnárodní firmy jako Model Obaly a podobnû se bez nich neobejdou. V souãasné dobû jsou poptávány i barvy pro pﬁím˘ styk s potravinami. PoÏadují je firmy, které
tisknou pro nadnárodní potravináﬁské giganty. Malí v˘robci potravin
se tím nezab˘vají, ale velké firmy
o tom ví a vyÏadují to.
Jak se podle Vás bude polygrafick˘ prÛmysl vyvíjet do budoucna?
Kapacita tiskáren v âeské republice
je vy‰‰í, neÏ je aktuální potﬁeba.
V oblasti merkantilního tisku
je velká konkurence, proto se tiskárny snaÏí nabízet nûco navíc a jedinou relativnû „volnou“ oblastí
je tisk obalÛ. MoÏná pravdu nemám, ale z mého úhlu pohledu,
to tak je. Hodnû merkantilních tiskáren zaãíná jako svou dal‰í ãinnost vyrábût obaly, které mají samozﬁejmû svá specifika. TakÏe
já tvrdím, Ïe situace, která dnes panuje v merkantilu se pomalu pﬁesune do obalového tisku. U merkantilních tiskáren to bude vÏdy jen
nûjaká ãást jejich produkce, pomÛÏe jim to pﬁeÏít a vyuÏít jejich tiskové kapacity, ale zv˘‰í se konkurence mezi firmami, které jsou
na obaly orientovány primárnû.
Obaly jsou, dle mého názoru, jedin˘ produkt, kter˘ se nejen udrÏí,
ale bude se i dále rozvíjet, protoÏe
potﬁeba balit nejrÛznûj‰í v˘robky
je stále vût‰í. ×
Dûkuji Vám za rozhovor.
Jitka Böhmová

Marketing a psychologie barev

Barvy hrají ve vnímání a následném
rozhodování zásadní roli. A to nejen pro
ãlovûka, ale i pro ﬁadu dal‰ích Ïiv˘ch
organismÛ. Ostatnû proto také napﬁíklad pﬁed
b˘kem na koridû mávají rud˘m hadrem.
Ale zpût k barvám a marketingu.
Zde má barevnost v obecné rovinû dva aspekty:
prvním z nich je originální provedení a tím
odli‰nost od jin˘ch, druh˘m pak zámûrné
upoutávání pozornosti. V obou pohledech
je v‰ak barevnost maximálnû dÛleÏitá
a marketing, respektive reklama s ní peãlivû
pracují – poutají pozornost, lákají, varují nebo
uklidÀují...

barva symbolizuje stoletou tradici, zelená
signalizuje ekologickou produkci.
Detailní v˘klad pro zajímavost argumentuje
vût‰inou takto:
„Velk˘ kruh (mezikruÏí) – v‰estrannost v˘roby,
dokonalost produkce, zemûkoule, svût.
PeruÈ (kﬁídlo) – technick˘ pokrok, rozpûtí
v˘robního programu, odbyt v˘robkÛ ve svûtû.
·íp – pokrokové v˘robní metody, vysoká
produktivita práce.
KrouÏek (oko) – pﬁesnost v˘roby, technická
bystrost, rozhled...“
Barevná odli‰nost se u firem a institucí
projevuje napﬁíã v‰emi reklamními
prostﬁedky a vytváﬁí Corporate Identity (CI)
neboli „jednotnou tváﬁ firmy“. Kromû
zmínûného názvu a loga zahrnuje CI vzhled
tiskopisÛ, webové prezentace, polepy

Ctûní „barevné typologie“ má (nejen) v marketingu své
dÛvody a letitou, zaÏitou tradici. TûÏko by obchodník
pﬁesvûdãoval zákazníky, Ïe mléko v hnûd˘ch obalech
je to nejãerstvûj‰í, proto má zpravidla modrobílou krabici.
Promo materiály k nealkoholick˘m pivÛm znaãky Bernard
(opût skvûle, jedineãnû a hlavnû nezamûnitelnû provedené)

Souãasné logo firmy ·koda má ãerno-zelené provedení.
Podle obvyklého v˘kladu pak ãerná barva symbolizuje
stoletou tradici, zelená signalizuje ekologickou produkci.

Zrak, barvy a jejich vnímání âlovûk má pût
smyslÛ, zrak patﬁí mezi nejdÛleÏitûj‰í. Podle
v˘zkumÛ jím pﬁijímáme nejvíce informací.
Lidské oko je nejen schopno „vidût“ tvary,
odhadovat vzdálenosti a vnímat perspektivu, ale
také dokáÏe rozpoznávat barvy. Zjednodu‰enû
ﬁeãeno: receptory lidského oka dokáÏou pﬁenést
informace o svûtelné délce paprskÛ odráÏejících
se od jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ – pro kaÏdou barvu
odli‰né hodnoty – do mozku, kde dojde k jejich
vyhodnocení.
Vnímání barev je na jednu stranu individuální
záleÏitost – nûkdo má rád modrou, jin˘ Ïlutou,
na druhou stranu platí jistá obecná pravidla –
modrá je studená a uklidÀující, Ïlutá pak teplá
a rozveselující. Je tedy celkem nasnadû, Ïe tato
pravidla se vyuÏívají i k vyvolání potﬁebn˘ch /
Ïádan˘ch reakcí.
Barvy odli‰ují... KaÏdá firma ãi produkt
se v dne‰ní dobû snaÏí podle zákonitostí
reklamy a marketingu odli‰it od konkurence.
První moÏností je jedineãn˘ název, hned druhou
pak nev‰ední grafická tváﬁ. V‰e pak najdeme
zpravidla na jednom místû v logu
spoleãnosti / produktu. Vezmu oblíben˘ pﬁíklad
z ryze ãesk˘ch konãin – spoleãnost ·koda.
Souãasné logo firmy ·koda má ãerno-zelené
provedení. Podle obvyklého v˘kladu pak ãerná

