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04_19_Za hranicami (tlače)

Tlačiareň Hradištko je firma s dlhoročnou tradíciou. 
Mohli by ste stručne priblížiť jej históriu? 

1. září 1948 byla v areálu tiskárny zahájena výroba 
keramických a sklářských obtisků na dvou kamenotiskařských 
rychlolisech. Továrna byla začleněna pod národní podnik 
Thunská továrna na porcelán se sídlem v Karlových Varech. 
Výroba se rozvíjela velmi rychle a v roce 1950, kdy tiskárna 
přešla pod Lesovskou továrnu na porcelán, měla již 200 
zaměstnanců a provoz 11 kamenotiskových rychlolisů kryl 
potřeby Karlovarského porcelánu v plném rozsahu. Práce na 
těchto strojích a příslušenstvích byla velmi namáhavá, zcela 
odlišná od normální polygrafické výroby.

Od 1.7.1951 byla tiskárna převedena do polygrafického 
průmyslu a začleněna pod národní podnik Grafické tiskárny 
se sídlem ve Velkém Šenově. V lednu 1953 byla po další 
reorganizaci začleněna pod podnikové ředitelství Impressa 
v Praze. Po pěti letech byla převedena pod národní podnik 
Obchodní tiskárny v Kolíně. V té době se v závodě vyrábělo 
již 55 tun keramických obtisků a byla plně kryta i poptávka 
po průmyslových obtiscích. 

V letech 1963 až 1965 došlo k značnému rozšíření závodu, 

které bylo vyvoláno zvýšenou poptávkou po keramických 
obtiscích z Karlovarského porcelánu. Plně se změnila 
i technologie výroby. Místo zastaralých kamenotiskových 
rychlolisů byla zavedena výroba na sítotiskových 
poloautomatech a v roce 1975 byly uvedeny do provozu 
2 cylindrové sítotiskové stroje včetně sušicích tunelů. V roce 
1996 byla tiskárna vybavena zcela moderním sítotiskovým 
třičtvrtěautomatickým strojem SPS s vynikajícími technickými 
parametry.

V roce 2002 přešla tiskárna do vlastnictví společnosti WEP, 
za které došlo ke značnému rozšíření obchodních možností 
firmy, které bohužel ukončilo konkurzní řízení. V roce 2007 
zakoupila objekt tiskárny v Hradištku společnost Oricon. 
Situaci se zakázkami v oblasti keramických obtisků poté 
zkomplikovala hluboká krize v roce 2008 na straně největších 
zákazníků – porcelánek a skláren.

Současná společnost Tiskárna Hradištko s.r.o. byla založena 
v listopadu 2015. Provoz byl ještě téhož roku odkoupen od 
společnosti Oricon a od té doby se odvíjí současná podoba 
tiskárny se zaměřením na původní výrobky a na rychle se 
rozvíjející ceninovou část výroby.

Za hranicami (tlače)
O tom, kde sa tlačili poštové známky s portrétom historicky prvej slovenskej prezidentky 
Zuzany Čaputovej, sme už písali. Nakoľko samotný proces tlače v Hradištku neďaleko Prahy 
prebiehal za pomoci unikátnej technológie, zaujímalo nás viac. Na otázky ohľadom procesu 
tlače a použitej unikátnej technológie nám odpovedal Ing. Jaroslav Štefek, konateľ a riaditeľ 
spoločnosti Tiskárna Hradištko.

Ofsetový tlačiar Karel Holešta - Tiskárna Hradištko
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Udalosti nedávnych mesiacov spojené s voľbou 
historicky prvej slovenskej prezidentky sa úzko týkajú 
aj vašej tlačiarne. Práve u vás, v tlačiarni Hradištko sa 
totiž tlačila známka prvej slovenskej prezidentky Zuzany 
Čaputovej. Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že 
práve u vás sa bude tlačiť tento typ známky?  

Když jsme se dozvěděli, že budeme známku první 
slovenské prezidentky paní Zuzany Čaputovej u nás v 

Tiskárně Hradištko tisknout, tak jsme měli obrovskou radost. 
Výroba zakázky tohoto typu je pro nás velká čest a také 
závazkem, aby byl výsledek dokonalý a nenapodobitelný. 
Proto jsme prakticky okamžitě navrhli, aby na známce byla 
použita unikátní technologie triplexu, která nahradila pro 
tento účel nevyhovující „standardní“ ofsetový tisk CMYKem.

To, prečo sa známka tlačila práve u vás má zrejme 
svoje neodškriepiteľné dôvody. Jedným z nich je i 
použitie unikátnej technológie. Mohli by ste nám túto 
technológiu popísať? Na akom zariadení sa známky 
tlačia? 

Poštovní známka s portrétem paní prezidentky je vyrobena 
unikátní technologií triplexu, kdy byly při tisku použity dvě 
barevné heraldické direktní barvy a tři černé barvy, které 
pak vytvořily výsledný portrét. Samotná příprava triplexu 
je naše know-how, kdy pomocí speciálních separací a s 
použitím různých filtrů vytvoříme tři naprosto odlišné černé 
vrstvy. Technologicky je to hodně náročné a v dnešní době, 
kdy se všechno (až na čestné výjimky) tiskne CMYKem, 
prakticky technicky nenapodobitelné. Známky jsou vytištěny 
hybridním rastrem (kombinací rastrů AM a FM) o lineatuře 
650 lpi s minimální velikostí tiskového bodu 10 μm. Známky 

byly vyrobeny na pětibarevném stroji KBA Polly. Pro velkou 
náročnost triplexu na přesnost přenosu tiskových bodů, byla 
zakázka pro jistotu vytištěna na dva průchody stroje.  
 
Ako prebieha proces tlače známky od zadania až po 
samotnú finalizáciu? 

Na počátku vzniku známky, ale i ostatních cenin, je 
schválený námět. Ten je grafikem zpracován v šestinásobném 
rozměru budoucí známky. Pokud se zakázka vyrábí v 
kombinaci s ocelotiskem, tak rytec připraví liniovou rozkresbu 
obrazu budoucí známky, aby ji zmenšenou na velikost tištěné 
známky vyryl zrcadlově obráceně do ocelové destičky.  Pokud 
se zakázka vyrábí v kombinaci se serigrafií, tak grafik připraví 
podklad pro vrstvu, která se následně kopíruje na síto. V 
případě, že je známka vyráběna na samolepící papír, tak 
grafik připraví liniovou rozkresbu (matrici) pro násek a výsek, 
který následně provádíme knihtiskovou technologií. Vlastní 
výroba probíhá na ofsetových, knihtiskových, ocelotiskových a 
sítotiskových strojích. Konečnou perforaci známek provádíme 
na speciálním perforovacím stroji, který je jednoúčelovým 
strojem určeným pouze na tuto operaci. Celý proces probíhá 
v ceninovém režimu, který je zabezpečen kamerovým 
systémem se záznamem a mechanickými zabezpečovacími 
prvky ve výrobě. Proces výroby je ukončen dodáním zakázky 
zákazníkovi a skartací vadných produktů na certifikovaném 
skartačním stroji přímo v našem objektu. 

Koľko kusov známok ste vytlačili v prvej fáze? 

V první fázi byl vyroben jeden milion kusů známek.

Okrem známky s podobizňou Zuzany Čaputovej ste už 
zrejme tlačili aj iné známky. Známky s akou tematikou sa 
už dostali do vašich rúk?

Ano, vyráběli jsme a vyrábíme i další známky. Jako příklad 
uvedu známky Vianoce, Veľká noc, MS v ľadovom hokeji, 
EUROPA, známky nejrůznějších výročí a technicky unikátní 
známky Umenie na známkach. Je jich opravdu mnoho.   
 
Kedy a prečo ste sa rozhodli začať tlačiť aj tento druh 
cenín?

Já osobně se pohybuji v oblasti výroby poštovních známek 
už 19 let. Spolupracuji s nejrůznějšími poštovními správami 
z celého světa a jsem technickým konzultantem několika 
evropských komisí pro tvorbu poštovních známek. Jsem 
zkušebním znalcem Svazu českých filatelistů pro obor 
ochranné prvky poštovních známek, cenin a kolků České 
republiky. Mám kolem sebe neustále tým odborníků, kteří 
stejně jako já berou poštovní známky jako malá umělecká 
díla a společně se neustále snažíme v tomto oboru vymýšlet 
nové věci. Na druhou stranu zachováváme s velkou 
pokorou i výrobu známek starými osvědčenými tiskovými 
technikami, které mají oprávněně své příznivce a snažíme se 
toto technické know-how udržovat. I tak si myslím, že bez 
neustálých technických inovací i v tomto oboru, by známky 
ve větším měřítku už pravděpodobně mnoho lidí nesbíralo. 
V okamžiku, kdy jsem převzal vedení Tiskárny Hradištko, tak 
jsem o zařazení poštovních známek do výroby neváhal ani 
okamžik.
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Medzinárodný rozmer vašej spoločnosti zrejme 
nezostáva iba na hraniciach so Slovenskom, ale 
prekračuje aj hranice iných štátov. Ktorých?

Tiskárna Hradištko má své zákazníky mimo Slovenska a 
České republiky, také v USA, Německu, Rakousku, Polsku, 
Holandsku, Rusku, Rumunsku a v Řecku.

Vaša firma sa zrejme nezaoberá len samotnou tlačou 
poštových známok. Čo tvorí portfólio vašej spoločnosti? 
Aké technológie a služby viete zákazníkovi ponúknuť? 

Tiskárna Hradištko je připravená dodávat od standardních 
merkantilních tištěných materiálů (letáky, plakáty, samolepky) 
až po speciální produkty z oblasti vypalovacích obtisků, 
tetovacích obtisků, výherních losů a různých druhů 
ceninového tisku včetně poštovních známek. Zároveň se 
Tiskárna Hradištko snaží oslovovat nové zákazníky a nabízet 
nové výrobky, k čemuž ji slouží i vlastní grafické studio 
a spolupráce s partnerskými marketingovými firmami. V 
roce 2014 došlo k rozšíření výrobního portfolia o hlubotisk 
(výroba etiket, potisk folií). Poloha a kapacita areálu Tiskárny 
Hradištko umožňuje skladování a postupnou distribuci 
výrobků dle specifických potřeb našich zákazníků.

Klasická výroba je zaměřena především na mnoho druhů 
vypalovacích obtisků (porcelán, keramika, sklo a smalt), 

klasických vodou snímatelných 
obtisků (na velikonoční vajíčka, 
svíčky, dřevo či kov), tetovacích 
obtisků, stíracích losů a dále 
pak ofsetových tiskovin. 
Zkušenosti našich odborných 
pracovníků, sítotiskoví tiskaři 
jsou ve svém oboru ti nejlepší 
v republice, umožňují řešit i 
složitá zadání neproveditelná v 
konkurenčních tiskárnách.

Specialitou tiskárny je 
kombinace tisku CMYK s 
tiskem s přímými barvami, 
příp. kombinace technologií 
ofset – sítotisk. Touto 
kombinací lze dosáhnout 
zvláštních efektů v barevnosti či 
reliéfního efektu. Disponujeme 
vlastním oddělením 
technologie míchání barev, kdy 
si tiskovou barvu vyrábíme 
pro zakázky přímo ze suchých 
pigmentů a vhodných pojiv. 
Naše nejvícebarevnější zakázka, 
která se nám opakuje každý 
rok obsahuje 18 direktních 
barev s vysokým nánosem – 
proto je každá barva tištěna 
samostatně na jeden průchod 
strojem. Dokážeme tisknout 
zakázky i pravým zlatem nebo 
platinou pro dosažení efektu 
lesklého stříbra.

04_19_Za hranicami (tlače)

Jaroslav Štefek - Tiskárna Hradištko
Za rozhovor poďakovala 

Marianna Cabalová


