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ROZHOVOR: 
Kdy! se na"tvu, 
jdu se uklidnit 
ke#CartonWrapu 
Rozhovor s!Kamilem Kidon"m 
o!nové automatizované balicí 
lince CartonWrap XL.
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POLYGRAFICKÉ DÍLO: 
Kalendá$, kter% 
zabodoval 
a#vzbudil zájem 
Kalendá# Karneval v!Benát-
kách byste rozhodn" nem"li 
p#ehlédnout. Co stojí za!jeho 
úsp"chem?
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TECHNOLOGIE: 
Epson PaperLab 
recykluje 
kancelá$sk% 
papír 
Revolu$ní za#ízení pro  
recyklaci kancelá#ského  
a!spot#ebního materiálu. 
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TRH S!PAPÍRY: 
Jak jsme na#tom 
s#tiskov%mi 
papíry 
Poj%me se podívat na!aktuál-
ní $ísla z!oblasti v&roby papír' 
v!(echách. 
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LASEROV" V"SEK: 
Laser 
ve#slu!bách 
personalizace 
a#kreativity
P#ístup' k!digitálnímu v&seku 
m')e b&t tolik, kolik je typ' 
tiskovin. 
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J i# nyní utrp$l citeln% úder veletr#ní byz-
nys, kter% je tak &i onak spojen s!poly-
grafií. Organizovat odborné veletrhy 

a!v%stavy není v!dob$ pandemie mo#né, v'e se 
ru'í nebo odkládá, megaveletrh drupa je toho 
názorn%m p(íkladem. Odsouvání prezenta&-
ních akcí, k!n$mu# dochází v'ude po!sv$t$, se 
samoz(ejm$ nevyhnulo ani lokálním v%stavám 
v!)eské republice. Nap(íklad: Sv$t knihy byl 
z!kv$tna p(elo#en na!(íjen, EmbaxPrint z!dub-
na na!listopad.

Udr!et dodavatelské "et#zce v$chodu
Velké nadnárodní spole&nosti, jejich# organiza&-
ní celky jsou rozesety po!celém sv$t$, p(ijíma-
jí (adu opat(ení, jak zv%'it bezpe&nost zam$st-
nanc* i!zákazník*. Spole&nosti také uji'+ují, #e 
dodavatelské (et$zce by nem$ly b%t p(eru'eny. 
N$která opat(ení jsou deklarativn$j'í a!v!obec-
né poloze, jiná jsou konkrétn$j'í. Vedení Flint 
Group nap(íklad zopakovalo základní hygie-
nické po#adavky a!na(ídilo sv%m divizím, aby 
postupovaly podle místních podmínek a!bez 

p(eru'ení udr#ely dodávky spot(ebních materi-
ál* na!trh. Flint Group z*stává v!obvyklém spo-
jení s!hlavními dodavateli v!)ín$, Evrop$ a!dal-
'ích &ástech sv$ta v!zájmu zaji't$ní dodávek 
materiál* podle plánu.

Top management spole&nosti Durst, která 
sídlí v!Brixenu, v!nejvíce zasa#ené oblasti v!Itálii, 
oznámil, #e rozhodl o!uzav(ení sídla spole&nos-
ti a!podle mo#ností o!p(echodu na!home o,ce. 
Zárove- informoval o!pomoci nemocnici v!Bri-
xenu ve!form$ rou'ek a!ochrann%ch pom*cek. 
Pobo&ky a!zastoupení na!nejr*zn$j'ích trzích 

CO ZP.SOBÍ KORONAVIRUS:

Polygrafie v dob! globální pandemie
Sv&tová ekonomika projde t&!kou zkou"kou. V%razné dopady lze 'ekat v polygrafickém pr(myslu i v mnoha  
dal"ích odv&tvích.

Zku"enosti z#velké krize po#roce 
2008 ukazují, !e pokles ekonomiky 
se v%znamn& projeví i#v#polygrafii 
a#v"ech souvisejících oborech.

!"#$%&"'()* )%+,-$. .! Virus COVID/01 p2iná3í pro sv4tovou ekonomiku dal3í zkou3ku, její5 v6sledky se projeví nap2í7 v3emi obory v7etn4 polygrafie.
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ROZHOVOR: 

S bezprocesními 

deskami hlídáte 

mén! aktivit 

V mostecké TISKÁRN! K"&"B 

nedávno p#e$li na bezprocesní 

tiskové desky Fujifilm. Zajíma-

lo nás, co je vedlo k této zm%n%. 
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POLYGRAFICK! 

PR"MYSL: 

Technologické 

a"byznysové 

trendy v"ofsetu 

Na&ofsetov' tisk lze nahlí(et 

a&zkoumat jej z&nejr)zn%j$ích 

hledisek. 
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OEE: 

Odhalte 

skute#né 

kapacity 

v$robních stroj% 

Pokud skute*n% chcete zlep$it 

v'robní procesy ve&va$í spo-

le*nosti, vyu(ijte nástroj OEE. 
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VARIABILNÍ DATA 

A#DIGITÁLNÍ TISK: 

Vytvo&te 

variabilní data 

s"RIPem EFI Fiery 

Fiery FreeForm Create umo(

+uje vytvá#et variabilní data 

profesionáln%.
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Ú
vodním $lánkem prvního vydání Novin 

pro grafick% pr&mysl je ji' od#roku ()*+
 

statistika prodan%ch nov%ch archov%ch 

ofsetov%ch stroj& za#uplynul% rok. Díky vst,íc-

nosti dodavatel& pro vás v'dy zpracujeme uve-

denou statistiku, a#vy si m&'ete ud-lat p,ed-

stavu o#v%
voji a#trendech ofsetové technologie 

v#.eské a#Slovenské republice.

Z#pohledu dodan%ch dat se dá konstatovat, 

'e trh s#ofsetov%mi stroji je nasycen, prodeje se 

ustálily kolem deseti prodan%ch a#instalova-

n%ch stroj& za#rok, nejsou ovlivn-ny dota$ními 

programy a#jejich tisková kapacita v$etn- prvk& 

automatizace násobn- p,evy/uje star/í tiskové 

technologie. U#spole$ností, které si nové stroje 

po,ídily, je vid-t, 'e konfigurace stroj& p,ede-

v/ím ve#formátu B* odpovídají jejich tiskov%m 

aplikacím a#mají v%bavu, která je p,edpokladem 

pro maximální vyu'ití stroje.

STATISTIKA OFSETOV!CH STROJ" 0123
:

Trendem je formát B1 a!automatizace tisku 

Prodeje nov$ch archov$ch ofsetov$ch stroj% se v"posledních dvou letech stabilizují.

Tisková kapacita sou-

#asn! prodan$ch archo-

!" %

## %
## %
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DOKON)OVÁNÍ!– DIGITÁLNÍ V"SEK:

Laser ve slu"bách personalizace a#kreativity
P$ístup( k#digitálnímu v%seku m(!e b%t tolik, kolik je typ( tiskovin. Zále!í jen na vás, va"em nápadu a#jak ho pojmete.

N oviny pro grafick% pr*mysl se v$nu-
jí laserovému v%seku relativn$ &asto. 
A!není divu, nebo+ stále nacházíme nové 

mo#nosti jeho vyu#ití. Digitalizace, personaliza-
ce i!automatizace nabily polygrafick% segment 
zcela novou energií a!p(iná'ejí mnoho zp*so-
b* vyu#ití. Tomu samoz(ejm$ nahrává i!fakt, #e 
spolu s!digitalizací se dost zm$nily té# samotné 
zakázky, stejn$ jako objemy tisku a!v!neposled-
ní (ad$ i!po#adavky zákazník*. V!rodinném blo-
ka(ství BOBO BLOK, spol. s r. o. (dále jen BOBO) 
pojali laserov% v%sek vcelku inven&n$.

Laser jako cesta k$unikátnosti
Jsou r*zné zp*soby vyu#ití laseru!– od produk&-
ního nasazení (k!plo'nému zu'lecht$ní vysok%ch 
objem*), p(es men'í a!st(ední objemy s!vyu#itím 
personalizace, a# po v%robu kusov%ch zakázek, 

kde je ka#dá tiskovina originálním dílem. Tou t(e-
tí cestou se vydala firma BOBO. Pomocí laseru 
vytvá(í prostorové efekty, slo#ité reliéfní obrazce 
nebo struktury. Obecn$ v'ak ve firm$ za&ali vyu-
#ívat laser k!unikátním produkt*m, kdy vyrábí 
(vy(ezávají, p(esn$ji vypalují nebo gravírují) per-
sonalizované bloky, diá(e, kalendá(e, desky, kra-
bi&ky a!obaly. A!&ím se odli'ují od b$#n%ch blok*? 
Nap(íklad jménem nebo dal'ími prvky, které si 

zákazníci sami vyberou &i navrhnou. Laserov% 
vysekávací stroj si ve firm$ nechali vyrobit p(ímo 
na míru. Je tak p(izp*soben pro konkrétní mate-
riály a!rozm$ry finálních produkt*. Zpracovávat 
lze v'e do formátu A/. Specializace papír, karton, 
lepenka v'ech gramá#í. V!principu lze zpracovat 
tém$( libovoln% materiál, nicmén$ v'e se chová 
jako originál.

Vize je v&e co pot"ebujete
Nosná my'lenka ve firm$ BOBO je prostá (inu, 
v!jednoduchosti je krása). Vychází ze základní 
premisy, dle které chceme b%t ka#d% n$&ím v%ji-
me&n%, ale sou&asn$ chceme v'e rychle a!snad-
no (polemiky na téma jak je to 'patné &i nikoli, 
nechme nyní stranou). Václav Kabát to shrnuje 
trefn$: „Lidé dnes cht$jí hodn$ osobní v$ci, kde 
mají nejen své jméno, ale t(eba i!n$jak% symbol 
charakterizující jejich osobnost, nap(íklad zna-
mení zv$rokruhu a!podobn$.“ )asto tedy tisknou 
a!vypalují v!nákladech pouh%ch jednotek kus*.

Vy'nívat z$"ady
Tradi&ní tiskovina se hodn$ prom$nila. Lidé 
jsou náro&ní a!sou&asn$ cht$jí b%t té# originál-
ní. Ke slovu se tak dostává digitální technolo-
gie s!velk%m d*razem na personalizaci. Krom$ 
personalizace se v!BOBO odli'ili od konkurence 
vyu#itím laseru coby mobilní platformy. Pra-
videln$ po(ádají „roadshow“, kdy jezdí po r*z-
n%ch akcích, ale i!p(ímo k!zákazník*m a!laser 
vozí s!sebou. Nav't$vují hodn$ veletrhy, co# je 
pr% stále ta nejlep'í mo#nost, jak se prezentovat. 
Jejich produkty lákají v!podstat$ v'echny gene-
race, od t$ch 'kolou povinn%ch a# po seniory. 
Mohou tak demonstrovat mo#nosti laserového 
v%seku (a!své produkty) p(ímo u!zákazníka a!to 
je v$c, na ní# klienti stále velmi dob(e sly'í. Spo-
lu s!nov%mi slu#bami se zam$(ují také na novou 
klientelu, co# je te0 B1B segment. V!této oblasti 
cht$jí nabízet kalendá(e, diá(e a!bloky formou 

„event*“ (firemních událostí, váno&ních ve&írk*, 
festival* a!podobn$), kde si ka#d% zam$stnanec 
bude moci sám navrhnout a!vlastn$ i!„vyrobit“ 
sv*j vlastní originální dárek. V!dodávce a!s!lase-
rov%m strojem na korb$ nabídnou na akcích své 
personalizované bloky a!dal'í produkty od pár 
a# po n$kolik set kus*.

Náhoda, nebo genera'ní zm#na?
Zakladatel firmy Václav Kabát mo#ná v&as roz-
poznal nástup nové éry (a!p(edev'ím nové gene-
race) v!polygrafickém segmentu. Ale mo#ná m$l 
také 't$stí, #e jeho d$ti 'ly ve stopách svého 
otce. Do rodinného bloka(ství tak p(inesly sv$#í 

vítr a!novou krev, ale i!nové my'lenky korespon-
dující s!jejich vrstevníky, kte(í se pomalu, ale 
jist$ stávají nejsiln$j'í nákupní silou. Od dub-
na!1212 spou'tí nov% webov% on-line konfigu-
rátor, kde lze v!rámci e-shopu snadno objednat 
(v&etn$ jednoduchého návrhu) zcela unikátní 
blok 'it% ka#dému zákazníkovi na míru. Dále 
plánují vyu#ití laseru v!úzké kooperaci práv$ 
s!nov%m konfigurátorem. „Musí b%t ale p(ehled-
n%, rychl% a!jednoduch%, aby ho zvládli pou#ívat 
u#ivatelé od 3 do 44 let,“ dodává s!lehkou nad-
sázkou Václav Kabát.

?A%

Co se t%'e dokon'ová-
ní pomocí digitálních 
technologií – konkrét-
n& laserem – mo!nosti 
jsou. A' to m(!e znít 
jakkoli nadnesen&, je  
to tak.

! Produkty z+bloka2ství BOBO zu3lecht4né pomocí laserového v6seku.  B;"-" C %$<A8' D"D" D@"#E

PRÁCE Z!DOMOVA V!POLYGRAFII:

M!"e b#t home o$ce efektivní?
I#polygrafické firmy musely poslat $adu zam&stnanc( na#home o)ce.  

Vzhledem k!aktuální situa-
ci s!koronavirem musela (ada 
zam$stnanc* vym$nit klasické 
pracovní prost(edí za!domácí. 
Pojem home o,ce zná praktic-
ky ka#d%, reálnou zku'enost 
s!ním má ale v%razn$ mén$ 
lidí, ne# kolik jich dnes takto 
pracuje kv*li vyhlá'enému 
nouzovému stavu. Home o,ce 
si lidé &asto zam$-ují za!vol-
n% den a!nyní zji'+ují, #e to tak 
není. Dokonce zji'+ují, #e prá-
ce z!domova je n$kdy t$#'í ne# 

v!kancelá(i, proto#e vy#aduje 
disciplínu, jasn% plán a!&asov% 
rozvrh. Pokud tohle zvládnou, 
mohou b%t naopak efektivn$j-
'í ne# v!kancelá(i. Pr*zkumy 
ukazují, #e produktivní se 
v!kancelá(i cítí pouze desetina 
zam$stnanc*. P(edev'ím pro-
to, #e jim chybí klid a!musejí se 
pot%kat s!hlukem a!tzv. vizuál-
ním 'umem. Z!tohoto hledis-
ka m*#e b%t pro (adu lidí prá-
ce z!domova úlevou. Ov'em 
za!p(edpokladu, #e mají doma 

mo#nost vytvo(it si vlastní 
prostor pro práci, kde nebudou 
ru'eni, a+ u# je to vlastní pra-
covna, nebo alespo- pracovní 
kout. 

Lidé pot"ebují své rituály
Aby home o,ce byl skute&n$ 
efektivní, lidé si musí vytvo(it 
své rituály, a+ u# jsou jakéko-
liv. N$kdo si p(ed prací pot(e-
buje zacvi&it, n$kdo se oblék-
ne, jako by 'el do!práce, n$kdo 
jin% si dojde na!procházku 

! Vyhradit si svFj pracovní prostor je jednou z klí7ov6ch podmínek efektivní práce z domova. 

a!pro ranní kávu do!kavárny. 
A+ u# je to jak%koliv startova-
cí rituál, m*#e hodn$ pomoc 
udr#et pracovní morálku. )as-
t%m problém p(i práci z!domo-
va je také prokrastinace. Sed-
nete si k!po&íta&i a!surfujete 
po!internetu, ne# abyste vy(í-
dili e-maily, nebo vás za&nou 
lákat domácí práce a!úpravy. 
Proto je nutné si vytvo(it p(es-
n% &asov% rozvrh v&etn$ p(e-
stávek. A!pokud sedíte u!po&í-
ta&e a!nem*#ete se soust(edit, 

je lep'í se jít v$novat n$&emu 
jinému a!k!práci se vrátit t(eba 
za!hodinu nebo nap(. p(esn$ 
ve!56 hod. Musíte to ale dodr-
#et a!nesmíte to opakovat cel% 
den. 

Home o(ce v$polygrafii
I!zam$stnanci tiskáren mohou 
pracovat z!domova. „Máme lidi 
na!home o,ce, jsou to p(ede-
v'ím kancelá(ské pozice jako 
lidé z!back o,ce, n$kte(í z!pre-
pressu, z!ú&etního odd$lení 
nebo t(eba dispe&e(i. Zatím 
máme spoustu práce, tak#e 
jedeme stále na!t(ísm$nn% pro-
voz,“ vysv$tlil Jaroslav 7kudr-

na z!PBtisku. „Jsme v%robní 
firma, tak#e hodn$ zam$st-
nanc* pracuje ve!v%rob$, ale 
kancelá(ské pozice mohou b%t 
na!home o,ce. Nap(. marke-
tingové odd$lení funguje tak, 
#e se st(ídáme, aby tam v#dy 
n$kdo byl,“ (ekla Jana Zást$-
rová z!tiskárny Graspo, která 
dodala: „Komunikace je kom-
plikovan$j'í. Byly jsme zvyk-
lí mít b$hem t%dne n$kolik 
porad. Te0 komunikujeme 
hlavn$ p(es telefon a!email, 

proto#e ne v'ichni vyu#ívají 
on-line komunika&ní nástro-
je.“ Ano, komunikace m*#e 
b%t p(i home o,ce slo#itá, ale 
pokud si firmy nastaví vhod-
né komunika&ní kanály a!p(e-
sv$d&í o!tom své zam$stnance, 
jist$ to m*#e fungovat velmi 
dob(e. Jaroslav Draho' z!tis-
kárny Finidr zmínil: „Aktuál-
n$ z!domova pracuje cca 5389 
zam$stnanc*, nakoupili jsme 
pro n$ nutné vybavení, jako 
jsou notebooky apod., a!komu-
nikace funguje v!rámci mo#-
ností dob(e.“ 

!%<

Práce z#domova je n&kdy t&!"í ne! 
v#kancelá$i. Vy!aduje disciplínu, 
jasn% plán a#'asov% rozvrh. Vytvo$te 
si rituály a#vyhra*te si vlastní pra-
covní prostor.

!"#$% !&'()*+,# 
!'-./* -01-.2)

Epson p2edstavuje Sure-
Color SC-FGHHH – tiskárnu 
ur7enou k+p2ímému potisku 
textilu (DTG), nabízející nízké 
náklady a+vysokou produk-
ci. Novinka mí2í k+dodava-
telFm tri7ek a+do st2edních 
i+v4t3ích provozF vyráb4jí-
cích od4vy. U5ivatelé oce-
ní spolehlivost, produk7ní 
efektivitu, p2esnost, rychlou 
realizaci zakázek a+schop-
nost vyráb4t slo5ité návrhy 
zákazníkF p2i pou5ití rFz-
n6ch druhF textilu. Jedná 
se ve své 2ad4 DTG tiskáren 
o+první skute7n4 velkoob-
jemové 2e3ení inkoustové-
ho tisku s+kompaktními 0,I l 
zásobníky inkoustu. Intuitiv-
ní a+vysoce odolné provede-
ní doplnil v6robce o+prvky, 
díky kter6m bude i+mén4 
zku3ená obsluha pracovat 
efektivn4ji p2i dlouhodobém 
zachování kvality a+p2es-
nosti tisku. Tiskárna Epson 
SureColor SC-FGHHH je vyba-
vena J,G" dotykov6m pane-
lem s+vylep3en6mi funkcemi. 
Velk6m bonusem je mo5nost 
automatického nastavení 
v63ky tiskové plochy pomocí 
sníma7F, které detekují v63-
ku povrchu od4vu. Tím se 
usnadní p2echod mezi potis-
kem tri7ek, mikin, látkov6ch 
ta3ek a+dal3ích od4vF.

?A%
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PANORAMA: VÁCLAV KABÁT

D!le"ité je, najít si 
svou vlastní cestu

Prozra#te nám, jak jste se od$muziky dostal 
k$polygrafii? # Popravd! k"tomu vedla #ada 
okolností. Je$t! p#ed revolucí jsem odjel do"Cara-
casu u%it místní. P#ed odjezdem jsem si pot#e-
boval nakopírovat noty. V"té dob!, ale fungova-
la cenzura a"noty ne$lo jen tak kopírovat. Kdy& 
jsem se po"revoluci vrátil p#i$el jsem o"práci, pro-
to&e se rozpustil filmov' symfonick' orchestr 
Brandov, ve"kterém jsem hrál. Prvním d(le&i-
t'm rozhodnutím bylo, &e s"mojí &enou Hele-
nou chceme podnikat. Oba rádi zkou$íme nové 
v!ci. Vzpomn!l jsem si na"kopírování not a"tak 
n!jak naivn! jsem si myslel, &e bychom to mohli 
zkusit, proto&e hudebníci o"to budou mít ur%it! 
zájem. Ve"skute%nosti to ov$em tak nefungovalo, 
ale za%ali p#icházet jiní zájemci o"kopírování. Dá 
se #íci, &e muzika stála u"zrodu mého podnikání. 
Nejen noty, ale také touha po"svobod! a"kreativi-
t!. Papír a"tvo#ivá práce m! chytly. 

Pustil jste se do$kopírování, ani% byste s$tím m&l 
jakékoliv zku'enosti. Jak jste v&d&l, co máte 
d&lat? # To, &e jsem o"polygrafii nic nev!d!l, m! 
na"tom práv! bavilo. M!l jsem odstup a"odli$-
n' pohled. Ze za%átku to nebylo v(bec snadné. 
Mnozí se divili, &e to d!láme jinak ne& ostat-

ní, ale nenechali jsme se odradit. U%ili jsme se 
postupn! i"z"na$ich chyb. Hodn! nápad( jsem 
pochytil v"zahrani%í, odkud jsem si p#ivezl také 
#adu zajímav'ch dokon%ovacích stroje%k(. Kdy& 
u& jsme um!li kopírovat, za%ali jsme lidem ty 
dokumenty vázat. To u& nebylo daleko od"v'ro-
by blok( v"mal'ch sériích. Pomáhala mi také 
du$e hudebníka V!d!l jsem, &e kdy& n!co vytvo-
#ím, musím jít tzv. s"k(&í na"trh a"bu) se to lidem 
bude líbit nebo ne. A"nám $lo p#edev$ím o"to, aby 
se na$e produkty a"slu&by lidem líbily a"aby-
chom jim tak mohli n!co p#edat. Na$li jsme si 
zkrátka vlastní cestu, kterou jsme se vydali. 

Co je tedy dnes hlavní náplní spole(nosti BOBO 
BLOK? # Nejsme klasická tiskárna. Zam!#ili 
jsme se na"dokon%ovací práce, p#edev$ím na"spi-
rálu. Po"revoluci tady nic takového nebylo. Byly 
tu papírny, které vyráb!ly n!jaké produkty, ale 
já jsem cht!l nabídnout alternativu, která bude 
dostupná. Aktuáln! má BOBO BLOK takové 
dv! hlavní „nohy“ *) vyrábíme vlastní produk-
ty a"+)"nabízíme klient(m dokon%ovací slu&by. 
Úzce jsme se specializovali, co& hodnotím jako 
skv!l' krok. Myslím si, &e celé polygrafii by pro-
sp!lo více specializace.

Zmínil jste specializaci. Zva%oval jste n&kdy, %e 
byste si zalo%il kompletní tiskárnu? # I"tuhle 
variantu jsem vyzkou$el, ale u& tu takové tiskár-
ny byly. Kdy& jsem d!lal komplet zakázku, v&dy 
jsem to d!lal sám, a"to m! nebavilo. Rád spolupra-
cuji s"dal$ími firmami a"lidmi, kte#í m! inspirují 
a"obohacují. Myslím si, &e je to mnohem zdrav!j-
$í p#ístup, n!& se uzav#ít ve"své omezené bublin!. 
Úzká specializace nám také umo&nila vyprecizo-
vat na$e slu&by a"produkty. Dnes tvo#íme produk-
ty nejvy$$í kvality, ze kterou si pevn! stojíme. 

Firma BOBO BLOK sídlí tak)íkajíc uprost)ed 
polí. Jak jste se z$Prahy dostaly do$Vora(ic? # 
Za%ínali jsme s"malou kopírkou v"pavla%ovém 
dob! v"Praze v"Kate#inské ulici, ze které jsme se 
p#esunuli do"pronájmu v"Sedl%anech. V"tu dobu 
jsem moc nechápal, kde lidi berou peníze na"ty 
velké fabriky. Neustále jsem se rozhlí&el a"sle-
doval, jak se prodává jedna fabrika za"druhou. 
Za%al jsem se obávat, &e na"nás u& &ádná nezby-
de. Na"cest! Praha Sedl%any jsme pravideln! jez-
dili kolem areálu b'valého kravína, kter' pustl. 
,íkal jsem si, &e to není v(bec $patn' prostor. 
Poptal jsem se u"známého a"ten mi poradil, jak 
prostory odkoupit. Vzali jsme si p(j%ku a"zakot-

V!"echách by 
m#la polygrafie 
rozhodn# sm#$o-
vat k!otev$en#j%í 
komunikaci a!%ir%í 
spolupráci jednot-
liv&ch firem. Jen 
tak m'(eme spo-
le)n# vytvá$et 
kvalitn#j%í a!zají-
mav#j%í produkty. 

Václav Kabát je jednatelem neboli kapitánem spole!nosti BOBO BLOK, 
která vyrábí vlastní papírenské produkty a"nabízí klient#m dokon!ovací 
slu$by. BOBO BLOK je rodinou firmou, která brzy oslaví %&. v'ro!í zalo$ení. 
Jak se poda(ilo hudebníkovi bez polygrafického vzd)lání vybudovat v"oboru 
polygrafie úsp)*nou firmu? Díky tomu, $e *el svou vlastní cestou.  

O$rodin&:  Rodina je pro Václa-
va Kabáta nesmírn2 d3le4itá. 
S54enou Helenou mají dva syny, 
kte6í se tak 6íkajíc potatili, proto4e 
se také v2nují muzice. Zárove7 je 
ale celá rodina zapojena do5spo-
le8nosti BOBO BLOK, ve5které má 
ka4d9 8len rodiny svou jasnou roli.

O$hudb&: Václav Kabát hrál 
v5kapele u4 od5sv9ch :; let. Díky 
muzice hodn2 cestoval do5zahra-
ni8í, kde 8erpal hodn2 inspirace. 
Hudba stála i5u5zrodu jeho podni-

O$odpo(inku: Nejvíce si Václav 
Kabát odpo8ine u5manuální prá-
ce. Baví ho kutit a5kultivovat jejich 
zahradu ve5Vora8icích. „Máme 
prostory, kde si budujeme tako-
vou vlastní malou zahradu Ver-
sailles.“ K5tomu man4elé plánují 
chovat slepice a5husy, pro které 

O$(eské spole(nosti: „Docela sil-
n2 vnímám, 4e je 8eská spole8-
nost rozd2lená. Ka4d9 by m2l ale 
za8ít u5sebe. <ádn9 politik nás 
nem34e zm2nit. M2li bychom se 
um2t dohodnout, jak chceme, aby 
u5nás spole8nost fungovala – jako 
normální rodina schopná domlu-
vit se nebo jako rozvedená rodina, 
která po5sob2 plive. V=ichni víme, 
co máme d2lat, ale zále4í na5tom, 
jestli podle toho budeme 4ít. Mno-
zí lidé n2co jiného 6íkají a5n2co 
jiného d2lají, a5to je problém.“ 

O$Itálii: Ka4d9 rok Václav Kabát 
s5man4elkou vyrazí objevovat kouz-
lo Itálie. Poprvé byl v5Itálie Václav 
Kabát ve5sv9ch :> letech, kdy ho 
tam vzal spole8n2 s5dal=ími stu-
denty jejich pan profesor autem. 
Projeli v=echny památky a5zajíma-
vá místa jako Vatikán, Assisi, ?ím 
apod. Pan profesor ale své studen-
ty vzal také do5mén2 znám9ch míst 
a5ukázal jim „zákulisí“ pravé Itálie. 
Práv2 to Václava Kabáta okouzlilo 

vili jsme ve"Vora%icích. Zp!tn! to hodnotím jako 
jeden z"nejlep$ích krok( v"&ivot!. To místo pro nás 
znamená svobodu, proto&e nejsme ni%ím omezo-
vání a"m(&eme si tvo#it podle sv'ch pot#eb. 

Nemáte problém p)ilákat na$takovou samotu 
zam&stnance? Aktuáln& je nedostatek kvalifiko-
van*ch lidí velké téma. # Samoz#ejm! i"my tuhle 
otázku musíme #e$it. Neustále se sna&íme hledat 
nové schopné lidi, proto&e nám n!kte#í zam!st-
nanci odcházejí nap#íklad do"d(chodu. Dnes je ale 
t!&ké najít $ikovného a"zru%ného %lov!ka. Z"mého 
pohledu je d(le&ité udr&et si lidi a"vhodn! je moti-
vovat. Chci, aby pracovní prost#edí v"BOBu bylo 
otev#ené, up#ímné tak, aby se kdokoliv nebál 
na"cokoliv zeptat. Sna&ím se firmu vést trochu 
jako dob#e hrající orchestr, ve"kterém v$ichni rádi 
hrají a"ladí jim to. 

Co by podle vás pomohlo situaci se zam&stnanci 
zlep'it? # P#edev$ím by se m!li lidi trochu zklid-
nit. Klí%em je naprosto otev#ená a"up#ímná komu-
nikace. Chvíli trvá, ne& %lov!ka zmapujete a"%asto 
vás m(&e p#ekvapit v"dobrém i"tom $patném. M!li 
bychom se také zam!#it více na"mladou generaci, 
která má $iroké mo&nosti, ale pot#ebují správnou 
motivaci. A"my se musíme nau%it, jak je správn! 
motivovat. Nejhor$í je, &e mnozí z"nich necht!-
jí d!lat v(bec nic nebo jsou ztraceni a"nev!dí, co 
vlastn! cht!jí. Ur%it! by pomohla ur%itá osv!ta 
ve"spolupráci $kol a"firem. K"tomu v$emu bohu-
&el zanikají krásná #emesla. Kdy& p#ijdete dnes 
na"u%-ák, #eknou vám, &e mají *. kluk( a"z"toho 
jsou schopní /, ale ti u& jsou zadaní. Ostatní jsou 
%asto k"nepou&ití. Sice tvrdí, &e umí v$echno, ale 
kdy& si je %lov!k vyzkou$í, tak to b'vá katastro-
fa. Vidím cestu op!t ve"specializaci, proto&e nyní 
v$ichni d!lají v$echno, ale nikdo nic po#ádn!. 
Napadá m! Leonardo da Vinci, kterého jsem za%al 
studovat, kdy& jsme se cht!li pustit do"nové série 
produkt(. Podle Da Vinciho nepot#ebujete nic 
jiného, ne& vnímat . základními smysly a"rozvíjet 
své vlastnosti. To by m!ly $koly u"mlad'ch pod-
porovat. 

Dá se brát jako vhodná motivace to, %e vybran*m 
zam&stnanc+m nabídnete podíl ve$firm&? Aktuál-
n& má BOBO BLOK ,, majitel+. # O%ekával jsem 

p#ed 0–. lety, &e nebude dostatek schopn'ch 
lidí. Cht!l jsem ty $ikovné a"osv!d%ené motivo-
vat, aby s"námi z(stali a"brali firmou za"svou. 
Navíc mám rád t'movou spolupráci a"jak je zná-
mo, víc hlav víc ví. Hlavní balík podíl( vlastní 
na$e rodina, ale jinak spolupráce v$ech majite-
l( funguje na"principu spole%né domluvy, n!co 
jako kulat' st(l. Ti lidé jsou specialisté ve"sv'ch 
oborech a"známe je dlouho. Krása více majitel( 
tkví ve"vzájemné komunikaci, p#i které p#ichá-
zejí nové nápady a"#e$ení. Samoz#ejm! to m(&e 
nést i"svá negativa, je to kompromisech. Ve"firm! 
máme ale s"touto variantou zatím hlavn! pozi-
tivní zku$enosti. 

Poj#me se nyní zam&)it na$BOBO produkty. Kde 
berete inspiraci, jaké produkty budete vyrá-
b&t? # Znovu bych zmínil . smysl( podle Da 
Vinciho a"p#edev$ím to, &e je d(le&ité koukat, jak 
to funguje. V"za%átcích mi v"tom pomohla hlav-
n! muzika, díky které jsem se dostal do"sv!ta. 
,adu let jezdíme s"Helenou na"veletrh do"Frank-
furtu a"sledujeme, jak to d!lá sv!t a"následn! se 
to sna&íme p#izp(sobit na$im podmínkám, kul-
tu#e a"trhu. Musíte mít rozhled a"komunikovat, 
jedin! tak budete v!d!t, co trh vy&aduje. Jednou 
nám jeden obchodník doslova #ekl, &e musí-
me zvednout zadek z"t!ch polí a"tím se sna&í-
me #ídit. Nav$t!vujeme i"%eské veletrhy a"akce, 
na"kter'ch se ptáme %esk'ch zákazník(, co se 
jim líbí, nelíbí nebo co jim chybí apod. 

Co si tedy aktuáln& trh %ádá? # Ná$ obor se d!lí 
na"tzv. klasické a"kreativní papírnictví. Práv! 
kreativita jde dnes hodn! dop#edu. Za"ty roky 
to m(&e dost dob#e posoudit. P#ed pár lety bylo 
plno %ínsk'ch produkt(. Dnes se ale pozornost 
zákazník( zam!#ila více na"specializované kre-

FOKUS: VÁCLAV KABÁT

Václav Kabát (-.) má du'i hudebníka, která ovliv/uje ka%d* krok 
v$jeho %ivot& v(etn& t&ch podnikatelsk*ch. Jako správn* rocker, mi-
luje svobodu a$up)ímnost a$stejn& to tak má i$jeho %ena Helena, která 
k$tomu p)idává nutnost mít vlastní názor a$um&t si za$ním stát. P)es-
to%e, ani jeden z$man%el+ nem&l polygrafické vzd&lání, poda)ilo se jim 
spole(n& vybudovat vlastní firmu, která si jde u% tém&) 01 let úsp&'n& 
vlastní cestou a$p)iná'í zákazník+m produkty vysoké kvality. 

ativní firmy, které produkují originální v'rob-
ky. Taková ta masová klasická v'roba je stále 
doménou velk'ch papíren, které d!lají jednodu-
ché standardizované produkty. My dáváme pro-
dukt(m p#idanou hodnotu. Sna&íme se p#ichá-
zet s"originálními produkty, které lidi zaujmou 
a"p#inesou jim n!co navíc. 

Proto jste za(ali spolupracovat s$um&lci? # 
,ekl bych, &e jsme v"této oblasti stále na"za%át-
ku. Díky muzice se dodnes pohybuji v"um!lec-
k'ch kruzích. Zásadní zm!nu má na"sv!domí 
akademick' malí# Jaro$ 1eslav, kter' nás pro-
pojuje se studenty v'tvarné $koly. Vyu&íváme 
u&itné grafiky na"na$e v'robky. Hodn! popu-
lární se stala série Duhová ko%ka, na"které jsme 
spolupracovali s"paní Ernestovou. Nejd#íve si 
u"nás zadávala do"v'roby bloky a"následn! jsme 
se dohodli na"spolupráci, kterou neustále roz-
$i#ujeme na"dal$í produkty. Nejnov!j$í um!lec-
kou kolekcí je Slune%ní kolekce, kterou um!lec-
ky zpracoval muzikant a"v'tvarník Milo$ Vacík. 
Nad kolekcí jsme strávili p#ibli&n! rok, ne& jsme 
v$e vymysleli, vybrali vhodné materiály tak, 
aby to zapadalo do"na$í v'roby. Tyto spolupráce 
chceme dále roz$i#ovat s"dal$ími um!lci a"mla-
d'mi talenty. Základem je, aby nám navr&ené 
produkty zapadly do"na$eho konceptu a"v'ro-
by. Pak koupíme od"um!lce licenci a"ten násled-
n! dostává za"prodej ur%itou odm!nu. D(raz 
klademe p#edev$ím na"kvalitu, proto&e chceme, 
aby to byly opravdu krásné v'robky, které si lidé 
budou rádi nejen kupovat, ale i"pou&ívat. 

A$co spirály, na$jejich% produkci jste odborníci? 
# Opravdu jsme se spirálami na"vysoké úrov-
ni. Aktuáln! máme takov' speciální „bonbo-
nek“. Vyvíjíme zlat' blok, kter' bude mít spirálu 
ze zlatého drátu. Chceme tím ukázat, &e spirála 
m(&e b't i"zajímavou investicí. K"v'rob! zla-
té spirály je samoz#ejm! zapot#ebí speciálních 
znalostí, jak pracovat se zlat'm drátem. Rádi 
bychom zlat' blok odprezentovali na"veletrhu 
Sv!t knihy. U& nyní máme o"koupi zájemce, co& 
nás samoz#ejm! povzbuzuje. Z"obecného pohle-
du budou mít do"budoucna problémy plastové 
spirály, proto&e jsou z"plastu, a"to není ekologic-
ké. Existují u& i"papírové krou&ky, které by m!ly 
plnit eko funkci. Rozhodn! to bude téma, které 
budeme muset #e$it. Dal$ím trendem je v!t$í 
míra kreativity p#i v'rob! spirál. Jde o"to, aby 
vybraná spirála ladila s"designem samotného 
v'robku. 

Mluvil jste o$chystaném zlatém bloku. Co je't& 
BOBO BLOK plánuje? # Nap#íklad chystáme 
zá&itkovníky neboli v'letníkovník. Bude to blok 

Za jeden z nejv&-
znamn#j%ích mil-
ník' v podnikání 
pova(uji p$est#-
hování firmy do 
Vora)ic. Tento 
krok nám p$inesl 
obrovskou svo-
bodu p$i tvorb# 
na%ich produkt'. 

s"vazbou V**, kter' bude vhodn' pro zazname-
návání zá&itk( apod. Také jsme nedávno po#í-
dili minibus, ze kterého chceme ud!lat pojízdné 
papírnictví, se kter'm budeme jezdit po"r(zn'ch 
veletrzích, festivalech a"podobn'ch akcí. Ov!#í-
me si tak, jestli mají na$e produkty smysl a"zda 
o"n! mají lidé zájem. Souvisí to s"tím, co u& jsem 
zmi-oval, &e je pot#eba komunikovat a"poznávat 
pot#eby trhu. 

A$jaké máte plány v$rámci firmy? Chystáte 
nap)íklad po)izovat n&jaké nové technologie? 
# V"rámci firmy p#ibli&n! u& %tvrt roku pro-
bíhá d(kladná %istka. Za%alo to ve"skladech, 
ve"kter'ch jsme m!li více polo&ek, ne& bylo míst 
na"paletách. Pot#ebovali jsme tak#íkajíc vymést 
v$echny pavouky. Postupn! jsme se pou$t!-
li do"o%isty dal$ích oblastí. Rovnou jsme zno-
vu nastavili vybrané procesy. Hodn! nám to 
pomohlo, v!ci se zp#ehlednily, ut#ídily a"nám se 
za%alo v'razn! lépe d'chat. Nové technologie 
aktuáln! neplánujeme po#izovat. V"posledních 
letech jsme utratili za"technologie dost pen!z. 
P#i v'b!ru technologií pro nás byla zásadní 
míra automatizace. Pot#ebujeme, aby co nejvíce 
operací bylo automatizovan'ch. Samoz#ejm! to 
nezvládne jeden stroj, kter' by byl univerzální. 
Podle m'ch zku$eností specializované automa-
tizované stroje dohromady fungují lépe a"efek-
tivn!ji. Myslím si, &e k"v!t$í specializaci sm!#uje 
celá polygrafie, jak u& jsem také zmínil. 

Kam podle vás polygrafie je't& sm&)uje? # 
V"1echách by rozhodn! m!la sm!#ovat k"otev#e-
n!j$í komunikaci a"$ir$í spolupráci jednotliv'ch 
firem. Podobn! jako to funguje na"západ!. Dnes 
je u& jiná doba, d#íve si ka&d' hlídal své doved-
nosti, ale te) se v!t$ina informací sdílí. Pokud 
budeme jako firmy více a"up#ímn!ji komuniko-
vat, budeme moci vytvá#et kvalitn!j$í a"zají-
mav!j$í produkty. Samoz#ejm! se nám u& také 
stalo, &e jsme n!komu ukázaly, co d!láme a"mís-
to toho, aby s"námi daná firma spolupracovala, 
za%ala si produkt vyráb!t sama, ale v"bídné kva-
lit!. To m! samoz#ejm! $tve, proto&e koncoví kli-
enti mají pak negativní zku$enost s"nekvalitním 
produktem a"je pak t!&ké je znovu p#esv!d%it, &e 
ten sam' produkt od"nás je kvalitní. 

Co pova%ujete za$sv+j nejv&t'í businessov* 
úsp&ch? # 2e jsem to vydr&el. 2e jsem dosud 
ustál cestu, kterou jsme si s"Helenou nastavili 
a"&e po"ní doká&eme krá%et i"dál. 

&)+

kání. „Dnes u4 hraji jen pro zába-
vu, i5kdy4 v5hlav2 mi to hraje po6ád 
hodn2. Ob8as si zajdu zahrát 
s5dechovkou.“ Jednou za5dva roky 
si spole8n2 s5p6áteli ud2lají setká-
ní kapel v5Sedl8anech, kde si pro-
najmou stadion. Na5setkání kapel 
v2t=inou p6@de kolem :ABBB lidí. 

a5dodnes se svou 4enou vyhledá-
vají p6edev=ím neturistická místa. 
„Baví nás pozorovat takové to ryzí 
italské 4ití, které nás v5mnohém 
inspiruje.“ Následn2 se poznat-
ky sna4í aplikovat ve5svém 4ivot2 
i5podnikání. Je to pro n2 také ka4-
doro8ní odpo8inek, kdy si u4ívají 
dobré jídlo, víno a5vysokou koncen-
traci um2ní, které je man4el3m vel-
mi blízké. 

vybudovali zázemí. „Je to op2t 
trochu o5svobod2 a5nezávislosti, 
kdy4 si m34ete vyp2stovat n2co 
vlastního. Spojuje nás to také se 
sousedy, kte6í p2stují nebo chova-
jí odli=né produkty a5tvo6íme tak 
spole8n2 ur8itou komunitu.“


