DODAVATELÉ

Malá zahradní óda na tiskárnu OKI C7350n
Je přece jen trochu neobvyklé jít se zeptat do zahradnictví na
výhody digitálního tisku. Jenže – kdo se málo ptá, málo se
dozví. Také tato modiﬁkace známého rčení má svoji platnost.
Při exkurzi do světa květin a okrasných stromků se o tom
přesvědčil i Josef Kroupa doprovázený manželkou.

Místo činu
Kousek od Hořic v Podkrkonoší směrem na Jičín
je obec Sobčice. Sama je dost malá, ale pravděpodobně má největší počet skleníků na jednoho obyvatele. Alespoň na první pohled to tak
působí. Jedním z majitelů takového objektu je
i Ing. Pavel John a dlužno říci, že jeho skleník
patří k těm nejmodernějším, dodaným přímo ze
skleníkového ráje, z Holandska. Je to koncert
techniky a automatiky a boří mýtus o klasickém
pařeništním zahradničení. Člověka pak ani nepřekvapí, že svoje místo tady má i počítač.
Bez počítače dnes nelze zahradničit
„V našem oboru je velký problém s tím, jak
označit zboží, keře, stromky, květiny a všechno,
co se prodává venku tak, aby jmenovka vydržela co nejdéle v použitelném stavu,“ říká majitel
ﬁrmy Pavel John a pokračuje: „Pokud chceme
nabízet služby na určité úrovni a poskytovat zákazníkům na etiketách dostatečně širokou škálu informací, vedle trvanlivosti nabývá na významu i kvalita tisku. Tady se neobejdeme bez

barvy, je nezbytná ilustrace, obrázek má pak nesrovnatelně větší vypovídací hodnotu.
Materiál, který k tomu používáme, vymysleli
Dánové, přesněji společnost Brandsofts, a je to
evropský i americký patent. Jedná se o zajímavý
pružný materiál podobný papíru, zřejmě umělohmotný. Vtip je v tom, že laserovou tiskárnou
se na něj nanese toner a ten pronikne částečně
do pórovité struktury materiálu a zapečením se
pak povrch uzavře. Výsledkem je následná minimálně roční výdrž, roční odolnost vůči vlivům
počasí a samozřejmě i zalévání, kterou takový
tisk musí mít, aby byl pro nás užitečný.“
Tiskárna OKI
„Pro tento druh tisku se v praktickém provozu ze všech zkoušených barevných laserovek
nejlépe osvědčila tiskárna OKI C7350n,“ pokračuje Pavel John. „Jde o nijak neupravovanou standardní laserovku, která se jinak běžně používá v kancelářích a dalších provozech.
Důležitý je na ní ale její výkon a především pozoruhodná plynulost a rovný průchod papí-

ru tiskárnou. To má zásadní význam, protože
dánská firma dodává archy jmenovek v předem nabigovaném a vysekaném tvaru, aby odpadla jakákoli další potřebná manipulace s archem jmenovek kromě odtrhávání jednotlivých
pásků při jejich upevňování na zboží. Významnou roli hraje také vhodná teplota fixace toneru, materiál se přitom nesmí ani tavit nebo
deformovat na jedné straně, ani zůstat bez
kvalitního barevného potisku na straně druhé. Právě tiskárna OKI C7350n, kterou mimochodem doporučuje i výrobce uvedených etiket, všem těmto požadavkům stoprocentně
vyhovuje a pracuje naprosto bezchybně. Nemáme prakticky žádný odpad.“
Software a celý komplex
Stejná dánská ﬁrma dodává kromě tiskového
materiálu také potřebné softwarové vybavení.
Program Brandsoft Label je velmi jednoduchý,
snadno ovladatelný. Pracuje pod Windows 95
nebo vyššími a je napojitelný na jakýkoli ﬁremní
řídicí systém. Tak je možné na jmenovku umístit
vedle vlastního popisu a obrázku i cenový údaj,
čárový kód a informace o dodavateli. Je možné
tisknout celou plejádu formátů etiket, jmenovek
a visaček na zboží. Náklady na jednu barevnou
etiketu se pohybují včetně materiálu mezi dvěma až čtyřmi korunami.
„Na celé věci je však rozhodně nejdůležitější ten
speciální papír,“ vysvětluje John. „Firma dodává
různé jeho formáty a tloušťky, nejen ty připravené podlouhlé jmenovky, které se navléknou
na rostlinu, či jmenovky s otvorem pro uvázání.
My používáme i jmenovky vkládané do rámečků různých formátů, kde se pak dá využít větší plochy k dalším informacím. I ty ovšem potřebují být hodně odolné vůči vnějším vlivům.
Specialitou jsou i potištěné jmenovky z velmi
silného materiálu ve tvaru šipky, určené k zapíchnutí do květináčů.
Jedinou nevýhodou jsou pořizovací náklady
a poněkud vyšší cena materiálu. To je vždycky
stejné. Pokud chceme být operativní a sami zasahovat do procesu vzniku výrobku, musíme mít
k dispozici techniku, kterou při koupi hotových
jmenovek nepotřebujeme. Počáteční náklady se
však bohatě vracejí během provozu.“
Zastoupení v České republice
„Když jsme se detailně seznámili s celou problematikou, přizpůsobili původní dánský program
našim podmínkám, odstranili počáteční problémy kolem českých fontů a získali potřebné
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Ing. Pavel John

zkušenosti se zavedením celého systému, zdálo
se, že by bylo škoda těchto zkušeností nevyužít
i pro další zahradnické provozy u nás. Distributorem programu i materiálu pro naši oblast je
německá ﬁrma Dataverde z Dortmundu. S tou
jsme v kontaktu a pro ni zajišťujeme v Česku již
přes rok vývojovou a dealerskou činnost. Zatím
jsme prodali kolem desítky kompletů.“
Papír, program a také databáze
Součástí dodávky programového vybavení je
i poměrně rozsáhlá databáze rostlin, jejich popis i doporučení pro pěstování včetně vyobrazení. Bylo ovšem třeba jednotlivé položky přeložit
z němčiny. Databáze je otevřená, takže se do
ní doplňují stále další položky, texty i obrázky.
Program sám upravuje podklady do využitelné
podoby, například obrázky zmenšuje na správnou velikost při zachování kvality. Obrázky, které jsou v databázi k použití, nemusejí být vždycky v ideální kvalitě. Když si představíme, že jen
u dřevin se jedná až o 12 tisíc položek, nelze se
každému obrázku detailně věnovat. Pokud ale
uživatel chce jakkoliv obrázek upravovat nebo
nahradit, nic mu v tom nebrání.
Jak se to přihodí, že zahradník se stane
odborníkem na počítače?
„Elektronický“ zahradník vysvětluje: „Myslím,
že to není zase tak nic neobvyklého. Já nejsem
žádný zvláštní fanda do počítačů, to jenom nezbytnost dodávat kvalitní zboží s vysokou úrovní kultury prodeje mě donutila, abych se o to zajímal. Ostatně dnes je to stejné v každém oboru.
Pokud chcete těžit z moderních technologií, musíte do nich alespoň trochu proniknout. Bez určitých znalostí se nedá dělat nic. To je pak člověk pouze nešťastnou hříčkou náhod a mnohdy
i nepoctivosti. Samozřejmě jsme hned od začátku nenašli to nejlepší řešení. Vyzkoušeli jsme

jehličkové tiskárny, inkoust i termotransfer, ale
toto je rozhodně nejlepší postup.“
Óda na tiskárnu OKI
„Velkou zásluhu na skutečně bezchybném provozu systému má zmíněná barevná tiskárna
společnosti OKI,“ rozhodně prohlašuje Pavel
John. „Je zajímavé, že ta o existenci takovéhoto řešení zpočátku vůbec nevěděla, takže
se nedělaly žádné úpravy, žádné přizpůsobení konkrétnímu materiálu. Určitě je to vynikající vizitka kvality. Tiskárna si to opravdu zaslouží. Jsme s ní velice spokojeni, to můžeme
opravdu potvrdit.“
Místem, kde se nejvíce uplatní přednosti popisovaného systému, je prodejna. Firma Pavel John ji má v Hradci Králové-Kuklenách na
Pražské ulici 16. Až někdy zavítáte do těchto
míst, přijďte se přesvědčit, že jmenovky a štítky
u krásných květin a stromků září zdravím, stejně
jako rostliny, které znázorňují a popisují. Dobré zboží se totiž už dávno nechválí samo, ale je
třeba mu v tom stále vydatněji pomáhat!
Digitální tisk vyhrává
Měli jsme možnost si všimnout, že i tady jsou
základem úspěchu digitální data. Nejprve pro
jejich snadné přenesení na potiskovaný materiál, potom pro jejich operativnost, možnost okamžité proměny v reakci na vnější změny. Dále
i pro možnost snadného přenosu a nesmírně
jednoduchého čerpání z databází kdekoliv na
světě. A mohli bychom pokračovat. Třeba tím,
že digitální tisk nemá prakticky žádný zbytečný náklad. A při kvalitním vybavení a materiálu, jako například při těch zmíněných, ani žádný odpad. Jenom je třeba se naučit předností
digitálního tisku skutečně beze zbytku využívat všude tam, kde se mohou uplatnit v plné
kráse a efektivitě.
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