
Českému trhu dominuje Heidelberg
Slovenský polygrafický trh sa vyvíja veľmi podobne ako trhy v niektorých susedných krajinách. 
Z dlhodobého vývoja na polygrafických trhoch u našich susedov sa dá vyvodiť, akým smerom sa bude 
uberať polygrafický trh na Slovensku. Pre porovnanie je určite najdôležitejší a dosť zaujímavý vývoj 
v Českej republike. Vývoj tu do podstatnej miery ukazuje, akým smerom sa najskôr bude vyvíjať i náš 
tlačiarenský trh. Prinášame teda pohľad na uplynulý rok na českom polygrafickom trhu, konkrétne 
v oblasti ofsetovej tlače, a to očami spoločnosti Heidelberg, ktorá je dlhodobým lídrom ofsetového trhu.
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V roku 2017 bolo v Českej republike nainštalovaných 
17 nových archových ofsetových strojov. Väčšina bola 
tvorená viacvežovými (tzv. dlhými) strojmi. Celkovo tak 
bolo nainštalovaných 96 tlačových a lakovacích jednotiek. 
Z toho celú polovicu zabezpečil Heidelberg, najväčší svetový 
dodávateľ tlačových strojov.

Na českom trhu sa posledné roky predá zhruba 100 
tlačových a lakovacích jednotiek archových ofsetových 
strojov ročne. Výnimkou bol rok 2016, kedy sa predaje 
(hlavne vplyvom nečerpania dotácií z EÚ) prepadli na cca 42 
jednotiek. Rok 2017 ale s počtom 96 jednotiek znamenal 
návrat späť na očakávané čísla. Dlhodobo ale zaznamenávame 
mierny pokles. 

Českému trhu posledné roky dominuje Heidelberg 
s približne 50 %-ným podielom, nasledovaný je spoločnosťou  
Koenig & Bauer  - tieto dve firmy dlhodobo dodávajú na trh 
približne 90 % všetkých archových ofsetových strojov.

Jarmil Králíček, manažér marketingu v spoločnosti 
Heidelberg v Českej republike a na Slovensku k tomu dodáva: 
„Už niekoľko rokov sa nám darí predávať najvýkonnejšie 
plne automatizované stroje zastúpené konštrukčnými 
radmi Speedmaster CX a Speedmaster XL. Je evidentné, 
že zákazníci investujú predovšetkým do strojov, ktoré 
sú veľmi produktívne a úsporné, a to nielen, čo sa týka 
rýchlosti tlače, ale tiež v zmysle úspory času, rozjazdového 

materiálu a podobne. V Českej republike sa približne pred 
desiatimi rokmi veľmi výrazne posilnil konkurenčný boj, ceny 
spadli dramaticky dole a tlačiarne museli na novú situáciu 
zareagovať. Pretože predajnú cenu tlačovín jednoznačne 
diktuje trh, väčšina najdôležitejších hráčov na trhu pochopila, 
že cesta k marži a zisku vedie cez úspory vo výrobe, 
respektíve racionalizácii celého biznisu. Do popredia 
sa dostali témy produktivity strojov a efektívneho riadenia 
tlačiarní.“ 

Doplňme ešte štatistiky zo slovenského trhu. V roku 2017 
bolo na Slovensku podľa údajov Heidelbergu nainštalovaných 
5 nových archových ofsetových strojov (2x Heidelberg, 
1x Koenig & Bauer, 1x manroland a 1x Ryobi). Celkový počet 
nainštalovaných tlačových a lakovacích veží bol 36. Dva stroje 
boli vo formáte B2, dva vo formáte B1 a jeden veľkoformátový.

Heidelberg ročne predá okolo desať 

ofsetových strojov

Z hľadiska pomeru predaných technológií sa v Heidelbergu 
dlhodobo najviac darí ofsetovým strojom, ktoré v Českej 
republike predajú približne desať za rok. Nasledujú rotačné 
stroje Gallus, ktorých sa ročný predaj pohybuje okolo dvoch 
kusov. Okrem etikiet sa na nich vyrábajú tiež časti obalov, 
ako sú wrap-aroudy, IML etikety a napríklad shrink-sleevy. 
„Digitálne tlačové stroje ponúkame krátko a predali sme 

Obr. 2 - Počet novo predaných tlačových a lakovacích veží 
hárkových ofsetových strojov v ČR (2017)
Zdroj: Noviny pro grafický průmysl, 1/2018

Obr. 1 - Predaj nových hárkových ofsetových strojov 
v ČR (2017))

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl, 1/2018
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zatiaľ dva. Na druhej strane sa trh v oblasti produkčných 
digitálnych strojov trošku nasýtil a aktuálne je počiatočný 
boom za nami a dochádza skôr k obnove starých kapacít,“ 
podotýka Jarmil Králíček.

Investície tlačiarní smerujú k formátu B1

Z pohľadu formátu sa ukazuje, že v archovom ofsete je malý 
formát B3 už definitívne utlmený (až na výnimky ho plne 
nahradila digitálna tlač), formát B2 je síce možné stále 
prevádzkovať veľmi efektívne, ale dlhodobo je na pozvoľnom 
ústupe. Investície naopak smerujú najvýraznejšie do formátu 
B1, ktorý je pre komerčné tlačiarne i obalárov najefektívnejší. 
Stabilné sú investície do veľmi veľkých formátov B0+, 
ale český trh je na tieto stroje pomerne malý (na rozdiel napr. 
od Poľska) a kapacita trhu dosahuje dlhodobo tak jeden stroj 
ročne. 

Budúcnosť ofsetovej tlače

Ofset si stále drží svoju silnú pozíciu, ale čo ukáže 
budúcnosť? Predávajú sa stále produktívnejšie stroje, ktoré 
v menšom počte bez problémov nahradia stroje existujúce. 
Preto Heidelberg očakáva stagnáciu až mierny pokles 
počtu predaných ofsetových strojov, aj keď celkový objem 
ofsetovej tlače mierne rastie. Flexotlačové stroje sa technicky 
stále zdokonaľujú a je im naopak predpovedaná svetlá 
budúcnosť. A konečne digitálne tlačové technológie sú určite 
na vzostupe. Už to ale nebudú skoky, ako sme boli zvyknutí 
z predchádzajúceho obdobia, ale postupný trvalý rast. Nie 
je to tak, že jedna tlačová technológia šokovo nahradí inú. 
Každá si hľadá svoje miesto a budúcnosťou je určite ich mix,“ 
uzatvára Jarmil Králíček.
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Obr. 4 - Podiely na trhu dodávateľov hárkových ofsetových strojov v ČR (2012-2017) - rozdelenie podľa počtu predaných 
tlačových a lakovacích veží

Zdroj: Heidelberg Praha spol. s r.o., Noviny pro grafický průmysl

Obr. 3 - Predaje tlačových a lakovacích veží hárkových ofsetových strojov v ČR (2012-2017)
Zdroj: Heidelberg Praha spol. s r.o., Noviny pro grafický průmysl
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