








N a severovýchodě Čech, nedaleko od
hranic je tiskárna, na první pohled
podobná mnoha jiným, s ohledem

na polohu Broumova, ve kterém se nachází,
navíc dosti vzdálená velkým městům, a tedy
i přímým zdrojům mnoha zakázek. Na pohled
druhý je však v mnohém jiná, schopná dodá-
vat nejenom cenově a kvalitativně konkuren-
ceschopné produkty, tedy nízkonákladový tisk
a související služby s využitím špičkových digi-
tálních technologií, zároveň však i dávat práci
obecně znevýhodněným a podporovat kultur-
ní a společenské aktivity v kraji.

Obnova a obroda broumovského kláštera
Kořeny tiskárny a jejího vzniku jsou svázány
s broumovským klášterem. Tato impozantní
stavba z roku 1213 za minulého režimu znač-
ně chátrala. Po navrácení řádu Benedikti-
nů volala po obnově a smysluplném využití.
Rozsáhlé rekonstrukci částečně napomohly
dotace a úsilí mnoha ochotných lidí, včetně
dobrovolníků. V prostorách kláštera a jeho
zahrady se začalo utvářet jakési kulturní
a společenské centrum zdejší oblasti.

Se sháněním prostředků na dokončení re-
konstrukce a se zajištěním veškerého provo-
zu pomohla Agentura pro rozvoj Broumovska
a projekt „Vzdělávací a kulturní centrum Kláš-
ter Broumov“ (VKCB), díky kterému se v kláš-
teře prakticky neustále odehrává bohatá
paleta společenských, vzdělávacích a umě-
leckých aktivit, zvyšujících kulturu oblasti.
Udržitelnost takto rozsáhlého projektu, za-
hrnujícího i rozvoj a správu památky, je však
velice náročná. Celá skupina zaměstnává již
desítky lidí. VKCB nechce spoléhat na dotace
a granty, a proto se snaží alespoň o částeč-
nou soběstačnost. Proto rozvíjí hospodářské
aktivity a jednou z nich je i provoz tiskárny.

„Abychom tohle všechnomohli dělat, aby-
chom mohli provozovat VKCB v klášteře, v ná-
rodní kulturní památce s obrovským rozsa-
hem, tak jsme kromě jiného začali podnikat.
A to v tradici toho, že kláštery vždy fungovaly

jako samostatné celky. Tehdy však měly k dis-
pozici polnosti a lesy, což dnes nemají. Přesto
nechceme být závislí na dotacích a grantech,
proto se snažíme podnikat, proto jsme založi-
li tiskárnu, říká Jan Školník, podnikatel a filan-
trop, který společně se svou ženou a s týmem
spolupracovníků projekt realizuje.

S principem sociální firmy
Tiskárna funguje na principu sociální firmy,
zaměstnává tedy handicapované. Zároveň je
vlastněná neziskovou organizací vykonávají-
cí kulturní činnost. Jako sociální firma se tedy
zavázala, že 50 procent svého zisku nikdy ne-
rozdělí a bude reinvestovat do svého rozvoje,
což také dělá. Druhá polovina zisku pak putu-
je na provoz kulturního centra.

Na začátku tiskárně pomohla dotace
na pořízení kvalitních technologií, další pro-
voz a rozvoj jsou už však zajišťovány tak, aby
se obešly bez dotací. I když ani těm se zde ne-
brání, protože rychlejší rozvoj a rozšiřování
rozsahu služeb přináší i možnost zaměstnat
více handicapovaných a zajistit více prostřed-
ků na kulturní a společenské akce. Ve městě
je jedinou sociální firmou, tedy i jedinou šan-
cí na práci pro lidi se znevýhodněním.

„Na začátku mi to přišlo náročnější, pro-
tože jsme se pustili do podnikání, kterému

jsme až tolik nerozuměli, dnes už ale mohu
říci, že je to relativně jednoduché, protože
náš koncept je natolik unikátní, že ho zákaz-
níci sami vyhledávají. Z tohomáme velkou ra-
dost,“ přiznává Jan Školník a dodává, že důle-
žitým zdrojem nových klientů jsou ti stávající,
kteří se o své pozitivní zkušenosti se službami
tiskárny rádi podělí se svými partnery.

Malonákladový tisk neomezuje vzdálenost
Zakázky přitom přicházejí z celé republiky,
od malých i velkých firem, jakými jsou např.
Wikov MGI, Lázně 1897 Velichovky nebo síť
drogerií Rossmann, ale také od různých insti-
tucí a neziskovek, např. od Nadace Neziskov-
ky.cz, Transparency International, Minister-
stva zemědělství ČR a mnohých dalších.

„Máme zákazníky z řad malých nezisko-
vek, které chápou náš příběh, protože se po-
týkají s podobnými věcmi, až po velké koncer-
ny, které chtějí dát najevo, že mají regionální
soudržnost, že vnímají svoji odpovědnost,“
upřesňuje klientské vazby Jan Školník.

Pozice tiskárny je specifická v zaměření
na oblast malonákladového digitálního tisku,
která se neustále rozšiřuje, protože lze dě-
lat malé náklady častěji, a přitom za výhod-
ných cenových podmínek. Dříve firma vytisk-
la např. 5000 ks, aby se s cenou za kus dostala

na přijatelnou úroveň, pak ale třeba polovinu
vyhodila, protože materiály v průběhu času
zastaraly. Dnes může v rychlejším sledu tisk-
nout menší náklady bez plýtvání.

„Tiskneme v nákladech zhruba do
1000 ks, ale i třeba jen 10 ks. Kupříkladu naši
brožuru o klášteru si tiskneme po 50 ks, pro-
tože ji průběžně doplňujeme a měníme, aby
byla vždy aktuální,“ demonstruje Jan Školník
na vlastním příkladu výhody malonákladové-
ho tisku.

Na otázku, proč se pustili zrovna do to-
hoto oboru podnikání, pak říká: „Jednodu-
še proto, že ve městě žádná tiskárna neby-
la a my jsme pro naši kulturní činnost hodně
tisku zadávali. Nakonec se však ukázalo, že
z našich zakázek tiskárna žít nemůže a že se
budeme muset hodně otáčet, aby to fun-
govalo. Naštěstí jsme ale dokázali relativ-
ně rychle oslovit dostatek zákazníků, kteří
tomu rozuměli.

Pod jejich tlakem jsme pak změnili i naši
vizuální tvář, abychom se více odpoutali
od kláštera a abychom ukázali, že tiskárna je
svébytným prvkem. Zároveň jsme v rámci to-
hoto procesu zavedli značku Tiskneme odpo-
vědně, která je symbolem, jejž si i naši zákaz-
níci často umísťují do svých tiskovin. Tím pak
i zprostředkovaně vyprávějí náš příběh a ce-
lého kláštera.“

Tiskárna začínala se čtyřmi lidmi, dnes
jich ve špičkách potřebuje až 10. Dalších

zhruba 24 zaměstnanců společnosti se podílí
na organizaci kulturních akcí.

Bez dotace tu nedávno pořízením nové-
ho digitálního stroje rozšířili možnosti tis-
ku ve větších formátech a v rozšiřování mož-
ností hodlají dále pokračovat. Teď připravují
velkou investici do dalšího knihařského zpra-
cování, aby byli schopni nabídnout více mož-
ností vazeb. „Pořád se snažíme jít s trhem.
Jednou z věcí, které jsme před dvěma lety
odstartovali, je webové rozhraní pro B2C pro-
dukci fotoproduktů, fotodárků. Nyní chce-
me posílit marketing tohoto produktu, aby
se více rozšířilo povědomí o našem portfoliu
v této oblasti,“ popisuje pan Školník další ak-
tivity v oblasti rozšiřování služeb. Na otázku,
zda není pro tiskárnu poloha Broumova pří-
liš velkým handicapem, pak upřímně uvádí:

„Objektivně, poloha je nejčastější připo-
mínkou zákazníků, obava, že vzdálenost ovliv-
ní rychlost. My ale nezřídka distribuujeme
zakázky do 24 hodin, takže k zákazníkovi se
dostanou do 48 hodin a to je rychlost, kterou
zákazníci většinou ani nepotřebují. Nejsme co-
pycentrum.Máme spřátelené kanceláře v Pra-
ze a v Brně, kde si lze zakázky vyzvedávat. Fir-

my mají díky nim pocit, že
jsme jim blíže, ale ve vět-
šině případů jsme je ani
nevyužili, protože přímá
distribuce funguje bez-

problémově a rychle.“

Odpovědná tiskárna, tak trochu jiný byznys
Představujeme se…

Tiskárna Broumov
Malonákladový digitální tisk letáků, ka-
lendářů, plakátů, vizitek, pohlednic, vstu-
penkových mazet, obálek, samolepek, vi-
nět, visaček, katalogů, brožur, časopisů,
výročních zpráv, knih, obecních zpravoda-
jů a dalších tiskovin.

Další služby: polygrafický audit, grafic-
ká úprava a DTP, vazba a zušlechtění tis-
kovin.

Je registrovanou sociální firmou.

Kontakt

Přadlácká 89 (areál Veba a.s.)
550 01 Broumov
tel.: +420 493 814 679
e‑mail: csb@broumovsko.cz
web: www.tiskarna‑broumov.cz HN
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V dnešním světě, kde počet obyvatel
překotně roste, je kvalitní hygiena
a přístup k sanitačnímu zařízení stále

větším problémem. Lidstvo se navíc ve vzrůs-
tající míře potýká s nedostatkem vody. Je
na nás, abychom se k tomu-
to celosvětovému problé-
mu postavili čelem, začali
dbát o naši planetu a osvoji-
li si udržitelnost ve všech je-
jích formách. Těchto výzev si
je také vědoma společnost
Unilever, jež se snaží provo-
zovat svůj byznys tak, aby
minimalizovala dopad na ži-
votní prostředí.

Unilever na této vizi pra-
cuje společně se svými znač-
kami. Jednou ze společen-
sky odpovědných značek je
i Domestos, jenž podporu-
je jak správnou hygienu a sa-
nitaci v rozvojových zemích,
tak i v tuzemsku prostřed-
nictvím projektu Domes-
tos pro školy, který vznikl
v roce 2014. Značka mimo
jiné v rámci projektu poskytuje vítězným ško-
lám finanční prostředky na kompletní reno-
vaci jejich školních toalet. Tato soutěž sklízí
velký úspěch, a proto v červnu 2017 u nás od-
startuje její již čtvrtý ročník.

■ Zlepšete školní toalety
Vzhledem k tomu, že děti tráví ve škole vel-
kou část dne, je důležité, aby zde měly za-
jištěny i dobré hygienické podmínky. Z prů-
zkumu agentury MRThink vyšlo najevo, že
většina školních toalet je ve velmi špat-
ném stavu a že situaci je nutné řešit. Celých
40 procent rodičů poukázalo i na skutečnost,
že si děti musí do školy nosit vlastní toalet-
ní papír a ručníky, a podle jejich názoru rov-
něž v polovině škol nevypadá sociální zařízení
tak, jak by si jej školáci i rodiče představovali.

Na tyto potvrzené nedostatky zareagova-
la značka Domestos a vyhlásila soutěž Domes-
tos pro školy. Klade si za cíl zvýšit povědomí
škol a rodičů o důležitosti lepších hygienických
podmínek na školních toaletách a inspirovat

školy ke zlepšení prostředí na svých toaletách.
Vítězům také poskytne finanční prostředky
na kompletní renovaci školních toalet.

Pro účast v projektu je nejprve nutná re-
gistrace škol. Následná soutěžní část od-
startuje v září 2017 a potrvá do konce roku.
Školám jsou od podzimu zadávány aktivity
vedoucí hravou formou ke zlepšení hygienic-
kých návyků u dětí a ke zvyšování povědomí
o důležitosti správné hygieny – například jak
si správně mýt ruce, používat toaletu, spla-
chovat či neplýtvat toaletním papírem. Tyto
aktivity školy společně s dětmi plní a doku-
mentují. Poté rodiče obdrží e‑mail, skrze kte-
rý budou moci hlasovat pro vítěze.

Výsledkem projektu jsou stovky zrenovo-
vaných prostředí školních toalet, zrekonstru-
ované toalety ve vítězných školách a stov-

ky škol obdarovaných produkty Domestos
na celý školní rok. Pro velký úspěch je pro-
jekt opakován a jeho letošní ročník je v po-
řadí už čtvrtý. V České republice se soutěže
zúčastnilo již 166 mateřských a 175 základ-

ních škol. Projekt také inspiroval jiné evrop-
ské země a v průběhu tří let se rozšířil napří-
klad do Maďarska a Rumunska.

■ Globální poslání značky Domestos
Značka Domestos si celosvětově všímá i ji-
ných palčivých problémů spojených s vodou
a hygienou. Tekoucí pitná voda či splacho-
vací toaleta v každé domácnosti totiž není
samozřejmostí. Na celém světě žije přibliž-
ně 2,4 miliardy lidí, kteří stále ještě nemají
přístup k adekvátnímu sanitačnímu zařízení,
a téměř miliarda z nich dokonce nemá pří-
stup žádný! Třetina světové populace je vy-
stavena nedostatečným hygienickým pod-
mínkám, jež způsobují závažná onemocnění.
Statistiky ukazují, že 340 000 dětí ve věku
do pěti let ročně zemře na střevní problé-

my spojené s nedostatečnou hygienou či pi-
tím závadné vody – což představuje téměř
1000 dětí denně.

Domestos, jako jedna ze společensky od-
povědných značek společnosti Unilever, se

aktivně pustil do řešení těch-
to palčivých témat. Zavázal
se, že do roku 2020 pomůže
25 milionům lidí zlepšit pří-
stup k toaletám a lepší sani-
taci.

Tímto závazkem značka
napomáhá plnit Cíle udržitel-
ného rozvoje, konkrétně Cíl
č. 6 – Pitná voda a sanitace.
Značka dala například vznik-
nout iniciativě Domestos
Toilet Academies. Jde o mo-
del, který zlepšuje hygienu
v Indii a Vietnamu proškolo-
váním podnikatelů v oblasti
sanitace a zpřístupňuje finan-
cování sanitačních zařízení
domácnostem. To umožňuje
podnikatelům rozvíjet jejich
podnikání prodejem toalet
a vzdělávat komunity o vý-

znamu sanitace a hygieny. Prostřednictvím
Domestos Toilet Academies má značka za cíl
mezi lety 2015 a 2017 proškolit 250 podnika-
telů a instalovat 115 000 toalet do domác-
ností.

■ Unilever mění způsob podnikání
Společnost Unilever působí ve více než 190
zemích po celém světě a její produkty pou-
žívají téměř dvě a půl miliardy spotřebitelů.
Portfolio společnosti čítá zhruba 400 značek,
mezi něž patří Domestos, Dove, Rexona, Axe,
Hellmann’s, Magnum, Lipton a mnoho dal-
ších.

V roce 2010 společnost představila Uni-
lever plán udržitelného rozvoje, avšak udrži-
telnost je s ní spojená od jejích samých za-
čátků. Plán si stanovil tři velké cíle.

První z nich je pomoci více než jedné mi-
liardě lidí zlepšit jejich zdraví a životní styl
do roku 2020. Druhou je zmírnit dopad na ži-
votní prostředí do roku 2030 o celou polo-
vinu.

Poslední oblastí je zlepšit životní pod-
mínky milionů lidí do roku 2020. Základem
těchto cílů je devět závazků slibujících je-
jich společenské, ekologické a ekonomické
plnění.

Význam následování tohoto plánu se po-
tvrzuje. V roce 2016 udržitelné značky za-
jistily 60 % růstu společnosti. Zároveň tyto
značky rostou o 50 % rychleji než zbytek
byznysu.

Mezi 40 nejlepších značek z portfolia
společnosti Unilever se v roce 2016 zařadi-
lo hned 18 udržitelných značek, v roce 2015
jich bylo pouze 12. Vedle toho o ně roste zá-
jem také ze strany spotřebitelů.

Domestos jako společensky odpovědná značka
Představujeme se…

Domestos pro školy ve zkratce
• Registrace bude zahájena v červnu
2017, samotná soutěž s úkoly a dalšími
aktivitami odstartuje v září 2017.

• Pro účast v soutěži je nejprve nutná
registrace – hlásit do soutěže se
školy mohou od 5. června na adrese
www.domestosproskoly.cz.

• Školy spolu s dětmi plní aktivity, za které
jsou následně bodovány.

• V soutěži je možné vyhrát renovaci či
rekonstrukci školních toalet.

Kontakt
Unilever ČR, spol. s r. o.
Rohanské nábřeží 670/17
186 00 Praha 8
web: www.unilever.cz HN
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