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Mnoho z vás má představu o tisku 
na kopírce, na tiskárně u počítače, v 
copy centru.

Málokdo ale měl příležitost vidět 
práci ofsetového tiskového stroje, 
který vytiskne tisíce archů za hodi-
nu.

V naší tiskárně není jen tiskový 
stroj. Máme technologie výroby 
nastavené tak, aby přišel zákazník s 
požadavkem tisku a odešel s hoto-
vou zakázkou.

Prvním vstupem je grafi cké studio 
a zpracování dat k tisku.

U nás jsou zaměstnaní dva grafi ci 
a mají rozdělenou práci.

Jeden připravuje tisková data, rea-
lizuje přání zákazníků do podoby 
tiskových produktů a vytváří tisko-
vý design.

Pracuje v programech ADOBE 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
profi l barevnosti CMYK.

Grafi k komunikuje se zákazníkem 
tak, aby splnil jeho požadavky na 
barevnost a celkový vzhled. 

Klíčem je pochopit zákazníka a 
cílem je spokojenost s vyrobenou 
zakázkou, ať je to obyčejný leták, 
pozvánka, vizitka nebo náročný 
katalog, brožura, kalendář nebo 
i kniha. Druhý grafi k kontrolu-

je správnost dat k tisku speciálním 
programem Prinect Signa Station a 
připravuje montáže na tiskový arch.

Obsluhuje osvitovou jednot-
ku, kde se data vysvítí na tiskovou 
desku. Takto jsou tiskové desky 
připraveny k založení do tiskové-
ho stroje. Grafik montážník  posí-
lá náhledy zakázek do počítače tis-
kového stroje. Celý proces je plně 
digitalizovaný, je o znalosti použí-
vaných speciálních programů a 
práci na PC.

Součástí práce grafiků je i digi-
tální tisk na víceprodukčním stroji 
Xerox 770.

Zaměstnání tiskaře spočívá v 
obsluze tiskového stroje.

Nejsme malá tiskárna, tiskneme 
na pětibarvovém tiskovém stroji 
s lakovací jednotkou, formát B2, 
značky Man Roland R505LV. Stroj 
je plně digitálně řízený. Tiskař se 
musí naučit jeho funkce a princip 
tisku.

Všechny funkce řídí z ovládacího 
panelu. Výměna tiskových desek 
na každou zakázku je poloauto-
matická. Během tisku kontroluje 
tiskař barevnost a soutisk barev, 
aby byla zakázka v celém nákladu 
bez odchylky barevnosti. K tomu 
je stroj vybaven digitálním sníma-
cím zařízením, které proces tisku 
vyhodnocuje a zobrazuje křivkami 
na monitoru.

Po vytisknutí je zakázka připrave-
na ke knihařskému zpracování. 

Zaměstnání v knihařství je vel-
mi různorodá práce. Je to práce na 
knihařských strojích, ale některé 
zakázky vyžadují i manuální zpra-
cování a vždy musí splňovat přísné 
požadavky na přesnost.

Zakázky dokončujeme řezáním – 
plakáty, letáky, pozvánky, vizitky, 
lepení bloků. 

Vazba V1 šitá skobičkami – 
brožury, nabídkové katalogy, cení-
ky, návody, časopisy.

Vazba V2 lepená - katalogy, his-
torické publikace obcí, sborníky, 
almanachy. 

Kroužková vazba TWIN – kalen-
dáře stolní i nástěnné, programy 
školení, poznámkové bloky, skrip-
ta, publikace. 

Laminace lesklým i matným lami-
nem a parciální UV lak dodá tisko-
vině exkluzivitu. 

I poslední operace, balení, musí 
být pečlivě provedena, aby byl 
zákazník spokojený s dodanou 
zakázkou.

Velmi si ceníme kladného přístu-
pu našich zaměstnanců k variabili-
tě zpracování zakázek a pracovní-
ho nasazení při náročné práci. 

Věřím, že jsou v tiskárně spoko-
jeni a ocení práci svých vedoucích. 
Každý z nich přispívá svým přístu-
pem k práci k dobrému jménu fir-
my a splnění náročných požadavků 
zákazníků.

Největší předností naší tiskárny 
PROTISK Prchal s.r.o. Velké Mezi-
říčí je kvalita a rychlost tisku, pre-
ciznost knihařského zpracování a 
dodržení sjednané ceny a termínů 
expedice zakázek.

Zaměstnání je jedna
 z nejdůležitějších potřeb 

člověka.

Dobré zaměstnání přináší 
člověku velké životní 

uspokojení.

Zaměstnání je jedna z nejdůležitějších potřeb člověka
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