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Roman Kandler nastúpil do zabehnutej spoločnosti Martin 
Peroutka v marci minulého roku a napriek tomu, že jeho celý 
profesionálny život je spätý s plastovými materiálmi a obalmi 
ako takými, otvorili sa mu nové manažérske výzvy a možnosti. 
Jedným z hlavných dôvodov bolo i nedávne zakúpenie 
unikátnej digitálnej technológie HP Indigo 20000, ktorá nemá 
na Slovensku ani v Čechách obdobu. O tom, ako túto investíciu 
hodnotí z pozície výkonného riaditeľa a či je kúpa zariadenia 
prvým krokom k úspechu, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch. 

Aké technológie vám pomáhajú napĺňať filozofiu 
a zabehnuté portfólio firmy? 

Martin Peroutka je téměř 30 let existující společnost, kterou 
založil současný majitel pod svým jménem. První technologii, 
kterou se společnost dostala do povědomí, byla výroba 
papírových trubic, které se používají jako dutinky, nebo jako 
obal.

Postupem času společnost rozšiřovala svou technologii, 
jako jsou výroba samolepících, etiket, formulářů, tiskovin 
a pod. Dále společnost poměrně úspěšně vyráběla a prodávala 
etikety z flexotiskových technologií a v posledních cca 5-ti 
letech se naše firma začala soustředit logicky na vzrůstající 
trh flexibilních obalů a naše výrobky do potravinářského 
průmyslu (laminované foliové a papírové obaly, přebaly 
pro např. výrobu čajů). Flexibilní obaly současně přestavují 
největší procentické zastoupení v celé struktuře našich 
výrobků.  Chtěl bych zdůraznit že firma Martin Peroutka byla 
jednou z prvních, která uvedla na náš trh výrobu a prodej tzv. 
shrink sleevů – teplem smrštitelných návleků / etiket, a tento 
zajímavý a tržně vzrůstající produkt jsme podpořili v letošním 
roce nákupem nové plně automatické lepičky na výrobu 
těchto výrobků.

Kromě toho, že v období rozmachu etiket firma „nezaspala“ 
a zakoupila na výrobu a podporu prodeje etiket digitální stroj 
Xeikon, tak máme v současnosti i 7 flexotiskových strojů, 
kde nejmenší tisková šířka je 240 mm a největší 640 mm. 
Nejdůležitější a v posledních letech i největší investice, ale 
přišla na podzim roku 2017, kdy se majitel rozhodl zakoupit 
digitální stroj HP Indigo 20000. Právě tenhle typ zařízení 
by měl oslovit tu část flexibilních obalů, která nesouvisí 
s velkotonážní a komoditní výrobou. HP je svoji šíří 760 
mm uzpůsoben na tisk flexibilních obalů. Kromě této velké 
investice došlo ve firmě v dubnu letošního roku k dalším 
investicím podporujícím dokončení produktů z digitálního 
tisku a to stroji na výrobu stojacích sáčků a tepelného 
laminátoru PACK READY, oba od dodavatele Karlville, který 
jsme u nás implementovali jako jedni z prvních v Evropě. 
Naproti běžnému lepidlovému laminátoru, při kterém musí 
laminát zrát cca 2-3 dny, dokážeme díky této technologii 
vytištěné a laminované fólie dokončovat okamžitě a navíc 
v kvalitě použitelnosti pro potravinářský průmysl (nepoužívá 
se lepidlo). Díky tomu, že disponujeme takto kompatibilně 
navazující technologii, jsme schopní uspokojit široké 
spektrum našich zákazníků kvalitní výrobou a dodáním 
v krátkých časových termínech. 

Prejavila sa 
táto investícia 
do unikátnej 
technológie HP 
Indigo 20000 
v objemoch 
alebo štruktúre vašich zákazníkov a zákaziek? 

Je to zatím naše nejvýznamnější investice, přes kterou 
sledujeme, samozřejmě, naplnění hlavního principu 
digitální technologie – dělat krátké, a kvalitní tiskové série 
s proměnnou grafikou, s krátkým dodacím termínem. To na 
jedné straně trh vyžaduje, ale na straně druhé je nutné 
přizpůsobit tomu spoustu věcí. Samotný nákup zařízení 
totiž neřeší přípravu, ani dokončení, ani obchodní nastavení 
firmy. Čeká nás ještě spousta práce a to i v ujištění zákazníků 
o výhodách digitálního tisku. Mnoho zákazníků nechápe, 
že od ceny za kus nebo metr potištěného materiálu – který 
se jim zdá drahý, musí odečítat například ušetřené náklady 
za skladové zásoby, náklady spojené s kratší dodací lhůtou, 
náklady na štočky, nebo válce při změně grafiky a pod. Je 
to část ceny, kterou se snažíme našim zákazníkům vysvětlit, 
aby si uvědomili, že cena je jedna věc a rychlost a snížení 
skladových zásob druhá, tisk proměnných grafik z jedné 
přípravy a v jednom tisku, stejně ovlivňující konečný objem 
nákladů a to směrem dolů, tedy zde dochází k velké úspoře 
nákladů našich zákazníků. 

Co se týče struktury zákazníků, nedá se říct, že bychom 
získali spoustu nových pouze na základě zakoupení této 
technologie, spíše jsme mnoha z nich převedli určitými druhy 
aplikací, které technologie nabízí – ať už šlo o proměnná data 
nebo vylepšené rychlé série, aby své výrobky chtěli od nás 
vyrábět digitální technologií. 

Možná se očekávalo, že český trh bude s ohledem na 
znalost digitální technologie příznivější, ale toto očekávání se 
plně nenaplnilo, naštěstí je zde ještě zahraničí, které nám naše 
předpoklady naplňuje. Získali jsme spoustu zahraničních 
partnerů, jejích trh je v mnoha ohledech o něco vepředu, než 
ten náš český i slovenský.

Slováci a Česi teda ešte nie sú pripravení na tento druh 
technológie? 

Slováci a Češi dozřeli, mají znalosti o možnostech, jen 
neumí využívat tu nabídku. Možná je chyba i na naší 
straně, že děláme nedostatečnou osvětu o technologických 
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možnostech. Je už mnoho 
firem, které uvažují 
kreativním směrem, ale 
nevědí, jak to prakticky 
uchopit. Těch, kteří vědí, je 
u nás zatím jenom maličké 
procento. 

Rozhodnutie o kúpe 
tohto zariadenia si 
zrejme vyžadovalo 
veľkú odvahu a vieru 
v návratnosť investície. 
S čím išla firma Martin 
Peroutka do tohto 
rozhodnutia? 

Je potřebné si uvědomit, 
že když koupíte stroj, tak 
to ještě neznamená, že 
najednou začněte prodávat 
milionové objemy. Je něco 
jiného, když se koupí nový 
stroj za starý do stejného 
portfolia, než když jde o 
zcela novou technologii. 
V takovém případě se investice musí dobře připravit jak 
na straně přípravy tisku, tak i jeho dokončení, je nutné 
přizpůsobit i strukturu firmy (od nákupu až po prodej).

Zákazníci musí vědět, že technologie je tady. Například, 
u nás vyrábíme sáčky na různé potraviny – jednou z aplikací 
jsou bílé sáčky, na které se lepí etikety. První věc je, že na 
potisk je využívaná jednom plocha etikety, druhá věc je, jak 
to celé vypadá a třetí, která bude hlavním argumentem, je 
recyklovatelnost. A papírová etiketa nalepená na plastovém 
sáčku je prostě špatně! Když potisknete celý sáček, vypadá 
to nádherně, je to kompletní celek a případně i celý 
recyklovatelný a plocha, kterou má zákazník k dispozici 
je mnohem větší. Tato 
technologie otevřela nový 
obzor, nový přístup k 
proměnlivosti a kreativitě 
tisku, který se jinak 
dosahuje vícestupňovou 
výrobou. Teď si zákazník 
řekne, co potřebuje a my 
jsme schopní to ve velmi 
krátkém čase zrealizovat. 

. 
Investícia do 

technológie týchto 
rozmerov bola teda 
obrovskou výzvou bez 
akejkoľvek záruky 
na úspech. Vnímate to 
tak i vy? 

Tak úplně ne, protože 
existují již stejné instalace 
těchto digitálních strojů 
ve světovém měřítku, 
z nichž většina je velmi 
úspěšných. Ale majitel 

firmy pan Martin Peroutka je svým způsobem vizionář 
a nové technologie jsou pro něho velkou výzvou a víceméně 
se v nich i zosobňuje, a tak k tomuto investičnímu kroku 
přistoupil. HP Indigo 20 000 je v našich končinách unikátní, 
ale s neomezenými možnostmi. Trh flexibilních obalů na 
rozdíl od jiných stále roste. Jdeme tomu naproti a máme 
dobré partnery i v podpoře aktualizování tohoto stroje, máme 
přístup k informacím, víme co se v celosvětovém měřítku 
děje. Předpoklady k úspěchu to jsou, praxe ukazuje, že je 
zde i velký zájem, pracujeme na mnoha nových projektech, 
které musíme dokončit a poté zhodnotíme, jak jsme skutečně 
úspěšní.  
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Investícia do HP Indigo 20000 zrejme zmenila 
pohľad zákazníkov na vašu firmu. Prečo ste sa rozhodli 
investovať do tohto stroja a čo vám táto investícia 
priniesla? 

Kombinací digitálního tisku a dokončovacích technologií 
v podobě laminátoru, řezáním, výrobou sleevů, nebo stojacích 
sáčků vznikají nádherné produkty s přidanou hodnotou. 
Vidíme v tom obrovskou perspektivu, která se v současnosti 
projevuje zejména poptávkou ze západního trhu. Kromě toho, 
že děláme potisk klasických fólií na bázi plastu, či vícevrstvých 
fólií s použitím papíru nebo hliníku, tak se díky těmto 
poptávkám, zaměřujeme i na potisk kompostovatelných 
materiálů. 

Zaznamenávate väčší dopyt po takýchto 
biodegradovateľných materiáloch? 

Ze západního trhu je poptávka po těchto produktech 
opravdu vysoká. Tento stav jsme si ověřili i účastí na letošním 
veletrhu FachPack v Norimberku a mohu potvrdit, že téměř 
každý vystavovatel z našeho oboru, měl ve své nabídce i 
nabídku těchto produktů, ať již z materiálů recyklovatelných 
nebo biodegradabilních. Je to trend, na který si budeme 
muset zvyknout i u nás, protože všechno se ubírá směrem 
k ekologii a výrobě kompostovatelných materiálů. Druhá 
strana mince je cena těchto výrobků, která se dokáže vyšplhat 
až na 3-násobek ceny srovnatelného výrobku vyrobeného 
z klasických materiálů. 

Cez aké nástroje chcete informovať súčasných ale aj 
potenciálnych zákazníkov o možnostiach, ktoré firma 
Martin Peroutka ponúka? 

Například přes váš časopis (smích). Ale snažíme se být 
na různých akcích, výstavách, dělat osvětu a ukazovat 
lidem, že digitální technologie není zaměřena na cenu, ale 
na kreativitu, nové myšlení, řešení designů, rychlost nabídky 
a možnosti dělat i složitý grafický výstup jednodušším. To je 
kombinace vlastností, které digitální technologie umožňuje 
a dříve či později její kouzlo poznají všichni ti, kteří se 
budou chtít odlišit a prezentovat něčím novým s možností 
rychlého uvedení na trh. Pro lepší pochopení možností 
digitálního tisku je třeba ukazovat zákazníkům vzorky, již 
exitující výrobky, protože když si je zákazník „osáhne“, lépe si 
to pamatuje a i lépe může porovnat a ohodnotit. Digitální tisk 
je spojen s emocí a na tom je potřebné stavět. 

Ak by ste mali porovnať vaše pôsobenie na predošlých 
postoch a tu, ako by ste to zhodnotili? 

Působení ve firmě Martin Peroutka je jiné než v předešlých 
společnostech. V oblasti výroby a prodeje výrobků digitálním 
tiskem je to složité s ohledem na nová řešení a přístupy jak 
některé možnosti uchopit (proměnná data, personalizace, 
limitované edice) a zároveň kreativní, originální a zajímavé. 
Zde je důležité mít cíl, předvídavost, protože zákazník ne vždy 
přesně řekne, co chce, ale přijde a řekne, že to chce zejména 
kvalitně a rychle. Právě na to jsme v současnosti dobře 
připraveni a doufám, že naše nové technologie využijeme 
na plný výkon a oslovíme i více našich zákazníků tak, aby 
došlo k oboustranné spokojenosti.
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