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K polygrafii 
som sa dostal 
náhodou

Jan Korenc pôsobí na najvyššej manažérskej pozícii 
spoločnosti Koenig & Bauer pre strednú a východnú 
Európu a priamo zodpovedá za výsledky na poľskom, 
českom a slovenskom trhu. 
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Aká bola vaša cesta až na túto manažérsku métu a prečo 
práve polygrafia?

Nemám polygrafické vzdělání a k polygrafii jsem se dostal 
na začátku 90. let v podstatě náhodou. Hned po ukončení 
studia na vysoké škole jsem nastoupil do exportního 
oddělení Kovo a.s., kde jsem měl na starost vývoz tiskových 
technologií české provenience do zemí středního Východu. 
Po dvou letech jsem byl vyslán na zastoupení téže firmy 
v jihovýchodní Asii. Pět let jsem žil a pracoval v Indii. 
Často jsem obchodně cestoval do mnoha asijských zemí. 
To byla velká škola! Po návratu zpět do Čech jsem dostal 
solidní nabídku od společnosti Grafitec, v níž jsem s jednou 
dvouletou přestávkou působil až do roku 2010. Měl jsem 
příležitost být v týmu manažerů, který připravil Grafitec 
na akvizici strategickým partnerem, společností Koenig 
& Bauer v roce 2005. Potom jsem v KBA-Grafitec působil 
jako ředitel prodeje a servisu. V roce 2011 jsem zakládal 

pobočku polského zastoupení KBA CEE v Praze a od roku 
2012 jsem dostal příležitost řídit celou firmu KBA CEE. 
Jsme stoprocentní dcerou konsolidovanou do skupiny 
Koenig & Bauer a zastupujeme naši mateřskou společnost 
v Polsku, Česku a na Slovensku.

Na pravidelných stretnutiach, ktoré spoločnosť  
Koenig & Bauer organizuje so zástupcami médií 
zdôrazňujete, že práve vami riadený región dosahuje 
špičkové výsledky v rámci celosvetového pôsobenia 
značky. Čím to je, že v internej súťaži s vašimi kolegami 
z iných končín sveta, ktorí pôsobia v neporovnateľne 
„silnejších ekonomikách“ dosahujte takéto výrazné 
výsledky?

Ano, v globálním srovnání mezi pobočkami  
Koenig & Bauer jsme opravdu úspěšní. V roce 2014 jsme byli 
Koenig & Bauer Agency of theYear a v obou následujících 
letech jsme skončili na druhém místě. Na začátku prosince 
máme opět výroční konferenci na centrále v Německu. 
Očekáváme s napětím, jak se umístíme v roce 2017.  Jedná se 
o poměrně sofistikovaný způsob parametrického srovnání 
výkonu jednotlivých poboček. Pro nás je to věc prestiže a také 
porovnání, jak dobře svoje zadání na našich trzích plníme. 
A důvod našeho úspěchu? Těch je mnoho – Koenig & 
Bauer má ve středovýchodní Evropě tradičně dobrou pozici, 
všechny tři trhy jsou již několik let v mírném růstu, máme 
široké portfolio skvělých tiskových technologií a všichni 
v KBA CEE máme primární fokus na komplexní služby 
poskytované uživatelům našich technologií. Všichni v týmu 
pracují, aby zákazník řekl ANO a aby byl následně s tímto 
svým rozhodnutím spokojen. Spokojenost se později vyvíjí 
v loajalitu.
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Ostaňme ešte chvíľu vo vašom regióne Poľsko, Česko, 
Slovensko (v poradí podľa veľkosti trhu). Ako by ste 
stručne charakterizovali situáciu polygrafie v celom 
stredoeurópskom regióne v porovnaní so situáciou 
na západ, hlavne od českých hraníc? 

Všechny tři země ve středovýchodní Evropě vykazují již 
několik let dobré makroekonomické výsledky, objem investic 
a kupní síla jejich vnitřního trhu se zvětšují. I polygrafie 
jako celek se vyvíjí růstově. Díky tomu a také jako důsledek 
podpory z fondů Evropské unie došlo v posledních letech 
k mocnému technologickému přezbrojení. Mnohé firmy jsou 
technologicky silné a využívají svou relativní výhodu – nižší 
osobní náklady – k exportní expanzi. Mnohé nadnárodní 
koncerny přesunuly své výrobní kapacity do zemí 
středovýchodní Evropy nebo provedly akvizice. To také 
pomáhá růstu tiskového výkonu a poptávce po technologiích. 
Z výše uvedených důvodů jsou polští, čeští a slovenští tiskaři 
silnou konkurencí, ne-li hrozbou těm na západ od našich 
hranic.

Ako by ste porovnali polygrafiu a zákaznícke správanie 
sa na troch trhoch strednej Európy? Iste máte množstvo 
skúseností a vedomostí, v čom sa líšia slovenskí 
zákazníci od tých českých a poľských? Samozrejme, 
nemám na mysli porovnávať veľkosti a kapacitné 
možnosti týchto trhov. Skôr by som bol rád, ak by ste sa 
zamerali na mentalitu a špecifiká súvisiace s procesom 
rozhodovania sa pri nákupe nových technológií,  
resp. investíciách do technologického parku. 

Složitá otázka. Samozřejmě nemá smysl porovnávat 
velikost a kapacitu těchto tří trhů, nicméně rád bych zmínil 
určitý rozdíl ve struktuře. V Polsku a v Čechách jsou 
silně zastoupeny firmy ze všech třech složek pyramidy 
trhu. Mnoho malých podniků, silný střední místní kapitál 
a nadnárodní společnosti. Nejvíc nadnárodního kapitálu je 
v Polsku. Na Slovensku jako by chyběl ten střední element. 
Je tu mnoho malých firem, jejich poptávka po technologiích 
z pohledu množství a konfigurace, či vybavení odpovídá jejich 
finančním možnostem. Z pohledu mentality - přes to, že jsou 
si Češi, Slováci i Poláci poměrně blízcí – nejtvrdší vyjednavači 
jsou polští klienti. Výjimkou z tohoto pravidla je však náš 
významný slovenský klient... 

Prednedávnom oslávila spoločnosť KBA 200 rokov 
od svojho vzniku. Je to určite výnimočné jubileum 
a úctyhodný vek jednej značky. Je až neskutočné, že 
počas celej 200-ročnej histórie stoja v čele spoločnosti 
priami potomkovia zakladateľa (momentálne Claus 
Bolza-Schünemann). Nie je žiadnym tajomstvom, že 
v našich končinách najčastejšie firmy vznikali, vznikajú, 
ale aj zanikajú spolu so svojimi zakladateľmi. Prečo 
je to tak? Špeciálne v novodobej histórii a súčasnosti 
tlačiarní. V čom vidíte príčiny tohto javu?

Nechci být příliš patetický, ale při příležitosti dvoustých 
narozenin si snad můžu dovolit říci, že Koenig & Bauer 
a jeho historie je v naší branži fenomén. Celých těch 200 
let je o fascinaci technikou, neustálém hledání řešení, které 
klient potřebuje a které mu zajistí růst. Je to také o firemní 

kultuře a o vzájemném respektu uvnitř a navenek firmy. 
O koncentraci na klienty a budování vztahů a partnerství 
s nimi. Také o rozumném rozhodování. Dnešní dynamický 
rozvoj firmy a její strategické směřování napříč tiskovými 
technologiemi je základem pro další úspěšné působení 
Koenig & Bauer na světovém trhu.

Na druhej strane sa pýtam, vďaka čomu je možné 
zosúladiť dvestoročnú tradíciu s výdobytkami modernej 
doby a byť stále v popredí technologického vývoja? 
Hlavne dnes, keď digitálne technológie už rázne vtrhli 
do sveta polygrafie a Koenig & Bauer je, odpustite 
za prívlastok, ofsetová technológia a ofsetová firma. 

 Výnosy z prodeje a služeb v segmentu ofsetových 
technologií jsou stále převažující v obratu skupiny Koenig 
& Bauer. Odpovídá to struktuře trhu, kterému v globálním 
měřítku ofset dominuje následovaný technologií flexotisku. 
Digitální tiskové technologie zaznamenávají dynamický růst, 
nicméně v současnosti zajišťují pouze cca 15 % objemu 
světového tiskového výkonu. Již nyní má Koenig & Bauer 
digitální tisková řešení v nabídce a postupně rozvíjí a testuje 
další. V souvislosti s vaší otázkou je nutné rozlišit mezi 
pojmem digitální technologie (digitální stroj) a digitalizace 
tiskového procesu. V tom prvním i v tom druhém je  
Koenig & Bauer bezpochyby v popředí technologického 
vývoje.

Takže potvrdzujete, že polygrafia tu bude aj 
v budúcnosti, ale bude iná. Čo bude podľa vás 
pre polygrafiu budúcnosti rozhodujúce? Aké 
faktory ju hlavne ovplyvnia? Ľudia, materiály, ceny, 
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informačné technológie, ...? Na čo majú už dnes myslieť 
manažéri a majitelia tlačiarní, ktorí plánujú existenciu 
aspoň na 15 – 20 rokov dopredu?

  Určitě by měli pečlivě naslouchat svým klientům a také 
se řídit svými obchodními instinkty. Je hodně faktorů, 
které vývoj polygrafie ovlivňují a budou ovlivňovat. 
Vezměme faktory, které jste zmínil ve vaší otázce. Lidé – to 
představuje změny v komunikaci a životních návycích, 
změny v nákupním chování, v rozhodování o nákupu i jeho 
způsobu. Materiály – to znamená zdravotně nezávadná 
a ekologická řešení, dostupnost a jakost vstupních materiálů, 
Ceny – faktorem budou ceny všech vstupů. Na druhé 
straně tlak na ceny konečných produktů se bude zostřovat. 
A informační technologie? To je velmi průřezový faktor, který 
má a bude mít vliv na vše v dalším vývoji polygrafie. Polygrafii 
čeká hodně dynamický vývoj. V segmentu reklamy se bude 
pokračovat v hledání optimálního poměru mezi tiskem 
a on line, ve snaze komunikovat a posílit vnímání značek. 
Naskýtá se otázka, zda „digitální únava“, o které se již nějakou 
dobu globálně mluví, pomůže printovým médiím a tisku 
knih. Brand focus bude hodně dominovat, v komerčním 
i obalovém tisku. V segmentu tisku obalů se budou hledat 
prvky a technologická řešení, jimiž se bude možné odlišit 
od běžného standardu a dojde k další sofistikaci obalů – 
aktivní, chytré či inteligentní obaly se stanou standardem. 
Tisk bude více pronikat do dalších oborů – například 
flexotroniky.

Nedá sa poprieť, že špičkové firmy, značky, ktoré 
pôsobia na súčasnom trhu ako dodávatelia 
polygrafických technológií dosahujú veľmi  

porovnateľnú kvalitu a úroveň svojich produktov.  
Prečo by sa mali záujemcovia o zakúpenie nových 
technológií rozhodnúť práve pre značku Koenig & 
Bauer? Čo je  teda najväčšou devízou Koenig & Bauer 
pre zákazníkov? 

Každý zákazník se rozhoduje podle svých kritérií a jejich 
váhy si určuje individuálně. Prvotní je asi zákazníkova 
technologická potřeba a potom při svém rozhodování 
zvažuje značku a její percepci na trhu, technickou úroveň 
a produktivitu dané technologie, její cenu, záruční podmínky, 
dostupnost servisní péče. Svou váhu bezpochyby mají 
také ekonomická stabilita dodavatele a potenciál dalšího 
technologického rozvoje v rámci jeho produktového 
portfolia. Důležité také je, jaká je pozice dodavatele 
na trhu. Ve středovýchodní Evropě je 85 % nových 
ofsetových tiskových technologií dodáno dvěma dodavateli. 
Pozoruhodné je, že oba tito dodavatelé jsou cenově nejdražší. 
Koenig & Bauer je jedním z těch dvou. Zároveň máme tu 
výhodu, že pracujeme na trzích, které jsou geograficky 
nejblíže k naší centrále a všem jejím výrobním podnikům, a tu 
výsadu, že všechny technologie, které Koenig & Bauer dodává 
našim klientům, mají tu nejvyšší možnou technickou úroveň. 
Takže my v KBA CEE se můžeme soustředit na kvalitní 
personální a technické zajištění instalací a poprodejního 
servisu. Staráme se již o bezmála 500 tiskových strojů, takže 
zajišťujeme potřebnou kapacitu pro péči o naše klienty, 
dodávky náhradních dílů a dálkovou asistenci přes hotline. 
V prvotní fázi nabízíme klientům poradenství při hledání 
optimálního rozsahu investičního záměru. Ve fázi po instalaci 
poskytujeme i další služby jako audity obsluhy, performance 
reporty, benchmarkingy. Hodně se soustředíme na proaktivní 
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přístup, na postupy plánované a realizované společně 
s uživatelem stroje.

Zodpovedáte za pozíciu a výsledky spoločnosti  
Koenig & Bauer na troch trhoch. Aké ste mali a máte 
výzvy v tejto súvislosti?

Především řízení týmů působcích na třech trzích. Hodně 
jsme se v posledních letech s kolegy soustředili na integraci 
lidských zdrojů a procesů v KBA CEE. Dnes jsme jedna firma, 
v níž pracují lidé třech národností na území třech zemí. Prodej 
i servis fungují na jedné softwarové platformě. I marketéři 
pracují s dobrou synergií. Je nás ve firmě již bezmála 50 
a ročně generujeme obraty v řádech desítek milionů eur. 
Správně nastavená komunikace a rozumné řízení je prostý 
předpoklad fungování firmy.

A také posílení týmu o nové kvalitní lidské zdroje. Nejde 
jen o zvyšování lidských kapacit úměrně zvyšujícím se 
prodejům zařízení. Chceme přivést do týmu nové talenty 
a novou kompetenci, která nám pomůže zvládat projekty, 
které rozvíjíme společně s Koenig & Bauer (rotační 
a ploché výsekové automaty) a široké flexotiskové stroje. 
Máme také své vlastní projekty, především v Polsku, jako 
např. Informační systémy pro tiskárny a teď před dvěma 
měsíci jsme podepsali zastoupení firmy Nilpeter pro úzké 
flexotiskové a digitální stroje pro tisk etiket.

O súkromí a osobnom živote Jana Korenca 

Čo robíte radi, keď práve nepracujete? 

Pokud mám volný čas, tak jsem nejraději s rodinou. Starší 
dcera hraje závodně tenis, mladší už taky začala, takže jsem 
s nimi často o víkendech na turnajích. Jinak v létě jezdím 
na inline bruslích a v zimě rád lyžuji.

Človek vo Vašej pozícii strávi na cestách veľkú časť 
života a okrem toho si určite doprajete cestovateľské 
zážitky, v rámci dovolenky, aj svojej rodine. Aké 
najzaujímavejšie miesto (a) ste navštívili? 

Prožil jsem plných 5 let v Indii, hodně na tu dobu 
vzpomínám. V době, kdy jsem působil v globálním prodeji, 
jsem cestoval opravdu hodně, většinou služebně, takže moc 
času na turistické poznávání nezbylo… ale i tak jsem měl 
možnost vidět různá místa a setkat se se zajímavými lidmi. 
V Asii mě nejvíc zaujal Myanmar, v jižní Americe Argentina. 
Co se týče dovolené, děti už dorůstají do věku, kdy je budeme 
moci vzít s sebou i na poznávací zájezd nebo je můžeme 
poslat samotné na jazykový kurs nebo sportovní kemp. 
Chceme toho se ženou využít již v příštím roce. Rádi bychom 
procestovali Skotsko.
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Za rozhovor poďakoval Marian Hains




