
Mlsat je dovoleno!
Jaké obaly potřebují 
cukrovinky a slané pochutiny?

Čtěte na str. 10

 Eva 
Rybová
senior brand 
manažerka, Nestlé

Komentuje 
vybraná témata 
v tomto vydání. 
Glosy se týkají 
oblasti obalových 
technologií, chytrých 
balení i udržitelnosti. 
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Nevidíme 
odpady, 
vidíme zdroje
Navštívili jsme provoz 
společnosti Suez 
v Němčicích nad Hanou. 
Především nás zajímalo, 
jak zde funguje nová 
recyklační linka na 
zpracování odpadní 
plastové LDPE  fólie 
na regranulát. 

Cena: 120 Kč
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svetbaleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.czTištěný náklad: 5000 výtisků

Vyšší inves-
tice do obalů 
automobil-
kám dlouho-
době ušetří
Nová obalová řešení 
pro automotive se 
musí umět na trhu 
a u klientů prosadit. 
Díky inovativnosti 
a progresivitě se 
dodavatelům obalových 
řešení v tomto ohledu 
daří. 
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Zákazník 

a obal

 To je ústřední 

téma osmého 

ročníku obalového 

kongresu. 

Více na obalko.cz

20 let
(na) trhu
Profesionálové píší 

o vývoji v packagingu
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Každých 14 dní vám 
zašleme přehled novinek ze 

s(S)věta balení.
Registrujte se zdarma 

na www.atozregistrace.cz /sbnews

Zúčastnil jsem se zajímavého workshopu pro výrobce a malo-
obchodníky, který se týkal chování spotřebitelů a recyklace. Pre-
zentace byly poutavé a diskuse pestrá. Nicméně mě překvapilo, jak 
většina účastníků mluvila o tom, že v ČR se dobře recykluje. Několikrát 
jsem musel upozornit na skutečnost, že se odpad dobře třídí, ale recykluje 
se – ve smyslu materiálové recyklace – poměrně málo. Když si odborníci na 
obaly (výrobci baleného zboží a maloobchodníci, kteří prodávají balené zboží)
sami pletou pojmy „materiálová recyklace“ a „třídění“, co na to spotřebitelé? Zápal 
spotřebitelů pro třídění má základy v tom, že si lidé běžně myslí, že třídění se rovná 
materiálová recyklace. 

Vzpomněl jsem si na průlomový film z roku 2006 o snahách bývalého viceprezidenta USA Ala 
Gorea upozorňující na hrozbu globálního oteplování s názvem An Inconvenient Truth neboli Nepo-
hodlná pravda. Výše zmíněné je tou nepohodlnou pravdou českého obalového businessu. Co se tedy 
stane, až si spotřebitelé hromadně uvědomí, že značná část odpadu, který třídí, skončí v lepším případě 
ve spalovně, a často i na skládce? Toto vědomí by bezesporu poškodilo celou myšlenku třídění odpadu. 

Nedávno jsem navštívil dvě třídicí linky na plasty. Viděl jsem, jak pracovníci ručně odchytávají každý „dobrý“ obal, 
aby se recykloval, ale stejně stihli vybírat jen ten nejdražší materiál: PET a HDPE. Hromady jiného plastu prošly linkou 
a byly odvezené do jiné budovy, kde z nich vyrábějí tvrdé alternativní palivo (TAP). 

Pokud spotřebitelé zjistí, že třídění se nerovná materiálová recyklace, poškodí to třídicí systém, jenž jsme tak dlouho budovali 
a dovedli na chvályhodnou úroveň. Je třeba, aby si výrobci baleného zboží a dodavatelé obalů situaci sami uvědomili a začali 
více řešit míru materiálové recyklace. Ve spolupráci s příslušnými institucemi a organizacemi bude třeba intenzivně spolupracovat 

ve třech oblastech: volba obalu, který se dá lépe recyklovat; zvýšení odbytu recyklovaného materiálu; investice do 
recyklačních linek.

ATOZ Packaging hodlá hrát klíčovou roli zprostředkovatele informací a osvěty. Udržitelnosti 
se věnujeme dlouhodobě a v tomto vydání navazujeme reportáží z recyklačního pro-

vozu firmy Suez. Podobné reporty budou následovat, aby obaloví profesionálové 
viděli, jak skončí obal, jenž vyrábějí. Články ve Světě balení i v sesterských titulech 

Zboží&Prodej a Tovar&Predaj budou mít nově příspěvky 
od organizací EKO-KOM v ČR a Naturpack na Sloven-

sku, jež ukazují palec nahoru nebo dolů pro určité 
typy obalů. Na říjnovém kongresu Obalko 

budeme řešit hlavní téma Zákaz-
ník a obal včetně pohledů 

na třídění a recyklaci. 
ATOZ Packaging 

se ujme přední 
role zprostřed-

kovatele informací 
a  výměny názorů, aby-

chom společně zlepšili situaci 
dřív, než čeští spotřebitelé přijdou 

na zmiňovanou nepohodlnou pravdu.

Více informací o společnosti ATOZ Group 
najdete na atoz.cz

NEPOHODLNÁ PRAVDA

* Počet čtenářů = náklad × 3,4
Vzorec výpočtu stanoven dle  nezávislé 
výzkumné agentury STEM/MARK.

5000 kusů
Tištěný náklad:

17 000*
Počet čtenářů:

Jeffrey Osterroth
group manager ATOZ Packaging

jeffrey.osterroth@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Chytré balení, oba-
lové technologie a udr-
žitelnost – to jsou hlavní 
témata, jež v  tomto vydání 
glosuje hostující komentátorka 

Eva Rybová, která 
je senior brand ma-
nažerkou ve společnosti 
Nestlé.

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Eef de Ferrante
„Data jsou ropou současnosti,“ 

domnívá se generální ředitel 
Active and Intelligent Packaging 

Industry Association.

svetbaleni@
atozgroup.cz

svetbaleni.c
z

svetbaleni
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TISK A ZNAČENÍ 

TECHNOLOGIE

OBSAH

OBOROVÉ ŘEŠENÍ
Mlsat je dovoleno

Výrobci nealka slyší 
        na obalové inovace

Kompozitní materiály
      pod drobnohledem

                   Vyšší investice do obalů 
automobilkám dlouhodobě ušetří

Tištěná elektronika dobývá svět chytrých obalů

Masivnější rozšíření 
     2D kódů se blíží

Není sáček jako sáček

NA NÁVŠTĚVĚ
Nevidíme odpady, 
                  vidíme zdroje

Svět balení slaví 20 let na trhu



embrace the future

16.–26. června 2020
Düsseldorf/Germany Informace pro návštěvníky, 

prodej vstupenek, komplexní cestovní služby:

Veletrhy Brno, a. s. – Miroslav Kožnar

Výstaviště 1 – 603 00 Brno

Tel. +420 541 159 190 – GSM +420 602 594 810

mkoznar@bvv.cz 

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby#drupa2020 blog.drupa.com

www.drupa.com

See video now!Zažijte inovace, fascinující technologie budoucnosti a nechejte se inspirovat těmi Zažijte inovace, fascinující technologie budoucnosti a nechejte se inspirovat těmi 

nejlepšími odborníky a hlavními tématy letošního veletrhu drupa. nejlepšími odborníky a hlavními tématy letošního veletrhu drupa. 

Staňte se součástí digitální transformace a využijte příležitostí pro Vaše podnikání. Staňte se součástí digitální transformace a využijte příležitostí pro Vaše podnikání. 

Zažijte budoucnost na největším veletrhu technologií tisku na světě.  Zažijte budoucnost na největším veletrhu technologií tisku na světě.  

drupa 2020 – embrace the future drupa 2020 – embrace the future 
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Jeffrey 
Osterroth 
vede ATOZ 
Packaging
Od 1. ledna letošního roku převzal Jeff-

rey Osterroth vedení packagingové skupiny ve 
společnosti ATOZ Group. Jeffrey Osterroth je 
rodilý Američan, v České republice žije trvale od 
devadesátých let. Generálním ředitelem vyda-

vatelství ATOZ Group se stal v roce 2004. 
Problematice obalů se věnuje od roku 

2011, kdy dohodl koupi časopisu Svět 
balení od vydavatelství CON.  Od 

té doby vydává uvedený ča-
sopis právě skupina ATOZ 

Packaging, která také pro-
vozuje webový portál 
svetbaleni.cz a  každo-

ročně organizuje největší 
tuzemský obalový kongres 

Obalko. „Klíčové téma v násle-
dujících letech nejen pro trh, ale 

i pro ATOZ a pro mě osobně je udr-
žitelnost. Cílem skupiny a jejích projektů 

je zlepšit komunikaci a osvětu mezi výrobci 
obalových materiálů, výrobci baleného zboží 

a dalšími firmami v obalovém řetězci, například 
třídicími společnostmi nebo recyklačními fir-
mami,“ uvádí Jeffrey Osterroth.

Dnes již bývalá manažerka skupiny 
ATOZ Packaging Iva Werbynská se od 1.  ledna 
2020 stala ředitelkou Obalového institutu 
SYBA. ATOZ a SYBA jsou partnerskými organi-
zacemi a spolupracují na vybraných projektech 
v rámci obalového trhu, jde například o soutěž 
Obal roku.

Spojte se na LinkedInu: 
linkedin.com/in/jeffreyosterroth

Mattoni 1873 
výrazně 
využívá 
železnici
V  polovině února vypravila společnost 

Mattoni 1873 z Kyselky u Karlových Varů půlmi-
liontou paletu. Půl milionu palet přepravených 
vlakem znamená nahrazení více než 15 000 jízd 
plně naložených kamionů. Půlmiliontá paleta 
zamířila do olomouckého centrálního skladu 
společnosti Kaufland. Mattoni 1873 využívá že-
leznici pro přepravu svých výrobků od léta 2012, 
kdy na své náklady obnovila provoz železniční 
vlečky z Kyselky do Vojkovic nad Ohří. Dnes je 
železniční přeprava významnou součástí dis-
tribučního řetězce Mattoni 1873. Po železnici 
se přepravují také výrobky ze závodu Magne-
sia v  Mnichově, k  počáteční destinaci v  Most-
kovicích u  Přerova přibyla Praha a  sonduje se 
i možnost rozšíření železniční přepravy ucele-
ných vozových zásilek výrobků z Kyselky do Ma-
ďarska a na Slovensko. Po železnici také putuje 
k  zákazníkům i  část nápojů značek Pepsi, jejíž 
operace v ČR, SR a Maďarsku převzala Mattoni 
1873 v roce 2019. Výrobky značek Pepsi cestují 
vlakem z  Prahy do slovenských Malacek nebo 
do Budapešti a Kesckemetu v Maďarsku. „Vedle 
zintenzivňování železniční přepravy usilujeme 
o lokální uzavření koloběhu PET materiálu podle 
principů cirkulární ekonomiky a o recyklaci PET 
z  lahve do lahve, což by zásadně omezilo pří-
liv nového PET na český trh,“ říká Alessandro 
Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873.

Více o železničních přepravách společnosti 
na webu mattoni.cz.

ECR 
o spotřebiteli 
v době 
plastové

Na konci ledna Česko-Slovenská 
Iniciativa ECR společně s EY uspořádala 

workshop na téma Zákazník v době 
plastové. Program se věnoval 

aspektům udržitelnosti a  in-
formovanému spotřebiteli 

(Jaroslav Vodáček, EY) 
nebo tomu, jak naku-

puje spotřebitel 
v  době, kterou 

označujeme jako 
plastovou  (Ladislav 

Csengeri, GfK). Součástí 

workshopu bylo zapojení účastníků do debaty 
s cílem identifikovat bariéry současných řešení. 
Na programu byly také pozitivní příklady spolu-
práce mezi výrobou a obchodem pro snižování 
produkce odpadů nebo opětovného využití od-
padu. Cílem setkání má být vytvoření akčního 
plánu řešení, jenž bude mít největší potenciál 
pro další spolupráci.

Podrobnosti o projektu a aktivitách ECR 
na webu www.ecr.cz.

Petr Domin 
řídí slovinské 
papírny

Akcionáři slovinské společnosti Vipap 
Videm Krško jmenovali generálním ředitelem 
a  předsedou představenstva českého mana-
žera Petra Domina. „Mým úkolem je zajistit další 
rozvoj společnosti, připravit strategii vedoucí 
k  posílení pozice na trhu ve střední a  jihový-
chodní Evropě a  zvýšit ziskovost,“ uvádí Petr 
Domin. Společnost Vipap loni oslavila 80 let své 
existence. Novým vlastníkem společnosti se 
v listopadu 2019 stalo sdružení investorů RIDG 
Holding. Papírny získalo od Ministerstva financí 
ČR, které drželo 96‚5 % akcií.

Kompletní informace v digitální podobě 
na svetbaleni.cz.

Čtyřicet tisíc 
návštěvníků 
v Norimberku
Od 12.  do 14.  listopadu 2019 se veletrh 

BrauBeviale stal centrem mezinárodního nápo-
jového průmyslu. Přibližně 40 000 odborných 
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návštěvníků, z toho asi 18 000 ze zahraničí, při-
cestovalo na mezinárodní veletrh investičního 
zboží pro nápojový průmysl. U 1088 vystavova-
telů, z nichž 54 procent pocházelo ze zahraničí, 
se informovali na vše, co souvisí s celým proces-
ním řetězcem nápojů: suroviny, inovativní tech-
nologie a  komponenty, efektivní a  udržitelné 
balení a  marketingové nápady. Veletrh i  letos 
doprovázelo hlavní téma „připravenost nápojo-
vého průmyslu na budoucnost“.

Plnou zprávu z BrauBeviale čtěte na webu 
svetbaleni.cz.

Téměř 
50 miliard 
korun do 
recyklovaného 
plastu
Společnost Nestlé investuje dvě miliardy 

švýcarských franků (46‚7 mld. Kč) do rozšíření 
využívání recyklovaných plastů na potravinář-
ské účely a do vývoje nových udržitelných oba-
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lových řešení. V  návaznosti na 
závazek z  roku 2018, kdy Nestlé 
oznámilo, že do roku 2025 přejde 
výhradně na recyklovatelné a  znovu 
použitelné obaly, společnost také sníží 
používání plastů z primární suroviny o jednu 
třetinu. Ve snaze podpořit rozvoj trhu s  recy-
klovanými plasty se Nestlé zavazuje nakoupit 
až dva miliony tun plastů vhodných pro balení 
potravin a dotovat jejich výrobu částkou 1‚5 mld. 
švýcarských franků (35‚1 mld. Kč) do roku 2025. 
Cílem je, aby se výroba těchto plastů stala renta-
bilní. Vedle vlastního výzkumu v Nestlé Institutu 
pro vývoj obalů vyčlení společnost 250 milionů 
švýcarských franků (5‚8 mld. Kč) na financování 
fondu pro udržitelné obaly, jehož cílem bude 
podpořit start-upy věnující se výše uvedeným 
aktivitám. „Žádný plast by neměl skončit na 
skládce nebo jako odpad,“ říká Mark Schneider, 
generální ředitel Nestlé, a  dodává: „Dosažení 
bezpečnosti recyklovaných plastů na balení 
potravin je pro náš průmysl obrovskou výzvou. 
Proto vedle snižování spotřeby plastů a sběru 
odpadu chceme také zvyšovat podíl opakovaně 
recyklovatelných plastů.“

Detaily o udržitelném podnikání Nestlé 
hledejte na nestle.cz.

Krátké zprávy zpracoval: 

Stanislav D. B
řeň

svetbaleni@
atozgroup.cz

svetbaleni.c
z

svetbaleni

www.svetbaleni.c
z



8

Č. 106 – 1–3/2020

20
LET

menší spotřebu energie a  vody. „Pro společ-
nost P&G bude rok 2020 rokem, kdy prostřed-
nictvím inovací a partnerství uvedeme Ambice 
2030 do života našich značek. Nejde jen o sní-
žení našeho dopadu, ale i o řešení už vzniklých 
problémů spojených s plastovým odpadem, ne-
dostatkem vody a ztrátou biodiverzity. Budeme 
na všech frontách směřovat k tomu, aby změny 
proběhly ve velkém měřítku a  dlouhodobě,“ 
uvádí Virginie Helias, ředitelka společnosti P&G 
pro udržitelnost.

Více o iniciativě Procter & Gamble na 
internetových stránkách svetbaleni.cz.

Nefiltrovaná 
Becherovka 
byla 
oceněna za 
design lahve
Nefiltrovaná Becherovka z portfolia Be-

cherovky získala ocenění od World Brand Design 
Society, která se zaměřuje na obalový design. 
Nefiltrovaná Becherovka si odnesla Silver Award, 
na vývoji designu se podílela kreativní agentura 

Cocoon Prague. Největší výzvou bylo navrh-
nout lahev Nefiltrované Becherovky tak, 

aby se výrazně nepodobala tradič-
nímu bylinnému likéru Becherovka 

Original. Díky vynechané filtraci 
má Nefiltrovaná Becherovka 

lehce výraznější chuť bylin, 
proto volba padla na pří-

rodní barvy – janta-
rově hnědá lahev 
spolu s  lesní ze-

lenou na matném 
béžovém podkladu 

jasně definují chuť směsi 
bylin a  koření. Dále byl po-

užit jednoduchý vizuální styl 
inspirovaný vzhledem lékárenské 

Udržitelné 
ambice
Společnost Procter & Gamble oznámila 

progres v plnění svých cílů nazvaných Ambice 
2030. Ty se týkají recyklace plastů, oběhového 
hospodářství a zodpovědné spotřeby. P&G již 

používá recyklát v  obalech produktů péče 
o  vlasy (PET) a  Arielu (HDPE). Značky 

Lenor Unstoppables a  Jar se stanou 
prvními komerčními implementa-

cemi inteligentních obalů Holy-
Grail v Evropě. Programy P&G 

Ariel Cold Wash a  Fairy-
cology také obdržely 

ocenění od Solar Im-
pulse Foundation 

za svoji efekti-
vitu a z toho 

plynoucí 

28–29/0
5
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O významu akce svědčí č
ísla z posledního

 ro
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ilo

 více než 

260 000 návště
vníků ze 18

3 zemí světa.

Další in
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u 
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 na www.dru

pa.com.

Rozvoj e-commerce přispívá  
k udržitelnosti a efektivitě obalů!
To už dávno víte, protože jsme o tom  
psali v SB NEWS již 19. prosince 2019.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy nedostáváte SB NEWS jako tisíce 
dalších? Stačí vyplnit e-mail na 
atozregistrace.cz/sbnews

0158-20_SB_NEWS_autoinz_4x_podval_240x85.indd   10158-20_SB_NEWS_autoinz_4x_podval_240x85.indd   1 25.02.2020   10:1225.02.2020   10:12
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lahve v  kombinaci s  typickým kryptogramem 
Becherovky ve zlaté barvě nebo nápisem „small 
batch“. Novým vi zuálním konceptem Nefiltro-
vané Becherovky jsou inspirovány i další mate-
riály POS, sekundární obaly a další prvky určené 
pro launch i další komunikaci novinky.

Jak vypadá nová láhev, zjistíte na stránkách 
becherovka.com.

Ochrana proti 
padělání pro 
OZNaturals
Společnost Systech (člen AIPIA), která 

poskytuje digitální ochranu značek, informovala, 
že firma OZNaturals, výrobce přírodních pro-
duktů péče o pleť, si vybrala sadu Systech Brand 
Protection Suite pro ochranu svých produktů 
před paděláním a zneužíváním. „Vybrali jsme si 
Systech Brand Protection Suite, protože posky-
tuje efektivní způsob, jak zákazníkovi zajistit au-
tentičnost na základě našich současných obalů. 
Řešení využívá tištěné čárové kódy, což zna-
mená, že k našemu balení produktu není třeba 
přidávat žádné nové štítky ani jiné materiály,“ řekl 
Mike Small, finanční ředitel OZNaturals. Vybraná 
technologie autentizace produktu přetváří 
existující QR nebo 1D čárový kód do podoby 
unikátního digitálního e-Fingerprint, který nelze 
duplikovat. Pomocí aplikace pro chytré telefony 
mohou zákazníci, distribuční partneři a  kont-
roloři autentizovat produkty kdekoli v  dodava-
telském řetězci. Okamžitě vědí, zda je produkt 
originální, stejně tak získají informaci, kde, kdy, 
nebo pro koho byl původně vyroben a odeslán.

Více o chytrých řešeních na aipia.org.

2020
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Zapište si 
do diáře!

Je tento obal 
recyklovatelný?

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Téma 8. ročníku kongresu: 
ZÁKAZNÍK A OBAL 

Rezervujte si své místo
Barbora Hrdličková
Project manager 
barbora.hrdlickova@atoz.cz
+420 605 296 744

 Zajistěte si pravidelné informace:
1.  registrujte se k odběru newsletteru na 

www.atozregistrace.cz/obalko 

2.  sledujte nás na sociálních sítích Svět Balení 

3. surfujte na www.obalko.cz

4.  sledujte web www.svetbaleni.cz

0151-20_OBALKO_autoinz_240x340.indd   10151-20_OBALKO_autoinz_240x340.indd   1 24.02.2020   11:1624.02.2020   11:16



11

tkat s  různou 
kvalitou sor-

timentu, včetně 
různé úrovně ba-

lení. I  když stále platí, 
že vzhledem k  logistickým 

nákladům je nejvýhodnějším 
typem skládatelný obal tvaru 

kvádr či krychle (bez ohledu na to, 
zda obal je jednodílný, např. přiklápěcí, 

či dvoudílný, eventuálně vícedílný), setkat 
se lze i s méně obvyklými tvary či materiály, 

včetně vinuté kartonáže, transparentních obalů 
z plastu či kovových dóz.

Vzhledem k tomu, že bonboniéra je spotřebiteli 
vnímána jako dárkový produkt kvalitativně vyšší 
úrovně, mohou často i designéři vyvíjet náklad-
nější typy obalů, které pak podtrhují pozitivní 
vnímání produktu v očích spotřebitele. A to do-
konce i v případech nepříliš kvalitní vlastní čoko-
lády, obvykle dovážené do ČR z jiných zemí. Vedle 
bonboniéry patří k  dalším formám sladkých 
dárků čokoláda. I zde forma balení obvykle na-
povídá cosi o formě produktu. Spotřebitel vnímá 
již téměř automaticky vyšší kvalitu produktu 

u  čokolád 
zabalených 

do plastové 
či hliníkové fólie 

a  následně lože-
ných do obalu z  potiš-

těné skládačkové lepenky. 
Oproti také velmi dobře potis-

kovatelným obvyklým PP fóliím 
lze tento kvalitativně vyšší typ ba-

lení lépe a sofistikovaněji zušlechťovat, 
např. reliéfní ražbou, která často posouvá 

 Na stohování, tedy ukládání  
přepravek na sebe,  
není potřebné víko 

 V prázdném stavu je možné  
přepravky zasunout do sebe

MADE IN 

TBA

PŘEPRAVKY STOHOVATELNÉ

TBA inz SvetBaleni stohov 155x130 11-19.qxp_Sestava 1  06.11.19  10:33  Stránka 1
inzerce

produkt do luxus-
nější kategorie zboží, 

nemluvě o  destinacích 
(především asijského typu), 

kde bez zlacení je obal vnímán 
jako nepříliš designově zdařilý. Díky 

technologiím není pro společnost 
HRG prakticky nemožný žádný design. 

Vedle super kvality především ofsetového 
tisku firma disponuje širokou nabídkou zušlech-

ťovacích operací, jako je horká fóliová ražba, 
reliéfní ražba, matně-lesklé efekty, parciální UV 
lakování a jiné.

V  našich evropských končinách je čokoláda 
vedle luxusnější formy vícebarevných, různými 
technologiemi zušlechtěných obalů vnímána 
jako prémiový produkt i v obalech „přírodního“ 
typu, tedy obvykle substrát v  přírodní hnědé 
barvě s  jednoduchou pérovou kresbou, even-
tuálně vše doplněno o sisalový provázek. Tyto 
typy obalů jsou obvykle vhodnou formou balení 
pro produkty, kde je potřeba zdůraznit nějaký 
z  environmentálně-sociálních benefitů (ruční 
sběr či výroba, bez chemického ošetření, Bio, 
FairTrade apod.).

Foto: P
hase One
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

G
Grafikou hýřící flowpacky, sáčky různé kon-

strukce i  z  různých materiálů, spotřebi-
telské lepenkové skládačky, kelímky, 

plastové dózy, vaničky – to je jen malý 
výčet spotřebitelských obalů, se 

kterými se u  balení pochutin 
setkáváme. Nemluvě o tom, 
že atraktivitu pochutin 

mohou zvyšovat i  další oba-
lové produkty typu reklamních 

POS stojanů či sekundárních SRP 
obalů. I když se po materiálové stránce 

spotřebitel u tohoto sortimentu setkává 
snad se všemi dostupnými obalovými mate-

riály včetně bariérových kompozitních variant, 
v  obchodních sítích převažují především sub-
stráty papírového a plastového charakteru.

Ale jak je tomu i u dalších oblastí průmyslového 
sektoru, i v současném balení pochutin kladou 
producenti stále větší akcent na spojení de-
signu a  udržitelnosti (ekodesign). Velmi pěk-
ným počinem tohoto typu je obal na zmrzlinu 
Cuckoo Ice Cream Vanille Barrique N° 1, který 
zároveň patřil i mezi vítězné obaly (cena Inno-
vation Award Material) v soutěži ProCarton po-

řádané evropskou asociací výrobců z hladkých 
lepenek (ECMA). Obal, který vyrobila společnost 
Cardbox Packaging z materiálů od společnosti 
Stora Enso, je plně kompostovatelný, protože 
je nejenom papírového charakteru, ale je i udr-
žitelně zušlechtěn. Navíc biovrstva nátěru do-
dává obalu i dnes tolik žádaný touch efekt. 
Pocit jemného dotyku se obvykle u to-
hoto sortimentu často nevyskytuje 
a  pocit, že tento smyslový vjem 
je ekologický a  nekomplikuje 
ani recyklovatelnost či kom-
postovatelnost, je přede-
vším u mladší generace 
zvláště hojně poža-
dovaným kritériem. Toto 
ekologické balení je prostě 
stejně exkluzivní jako speciální 
recept na zmrzlinu s vanilkou z du-
bových sudů.

BONBONIÉRA –
SLADKÝ EVERGREEN MEZI DÁRKY
K  velmi oblíbeným sortimentům patří bonbo-
niéry. Vzhledem k  tomu, že se jedná o  velmi 
oblíbený typ dárku, lze se u těchto produktů se-

Většina spotřebitelů se čas od času 
nevyhne chuti na sladké či slané 
dobroty. Stejně tak, jako je 
široká nabídka těchto 
pochutin, je široká i na-
bídka typů obalů pro 
ně určených. A  vzhledem 
k  tomu, že se obvykle jedná 
o  spotřebitelské obaly, mnohý typ 
balení je atraktivní i  z  hlediska grafic-
kého či konstrukčního designu.

MLSAT JE 
DOVOLENO

Jana Žižková
redaktorka

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Výrobci a  doda-
vatelé obalů vnímají 
externí vlivy a  názory na 
životní prostředí, a  platí to 
zejména o  mezinárodních fir-

mách. Úspěšná 
spolupráce celého 
dodavatelského řetězce, 
respektive odvětví, je na-

prosto klíčová pro nale-
zení řešení obalů 

budoucnosti.

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Foto: P
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foodWave určené pro přímý styk s potra-
vinou vyvinutý pro bezobalový prodej 
výrobků Biopekárny Zemanka. 
Skládá se z menších, samostat-
ných jednotek – krmelců, ve 
kterých jsou volně umís-
těny nebalené sušenky 
připravené k odběru. 
Designéři z Thimmu 
navrhli konstrukci va-
riabilně nastavitelného 
krmelce tak, aby byl mini-
malizován přístup vzduchu 

i nečistot dovnitř obalu, což je dů-
ležité pro hygienické a bezpečné 
balení zboží. V dolní části krmelce 
je velmi odolný výklopný mecha-
nismus pro pohodlné odebírání 
zboží. Výdejní prostor výrobků je 
zakryt víkem, které zboží chrání 

před znečištěním.

DUTÉ OBALY 
Z PAPÍRU I PLASTU
Zajímavá designová spojení posky-
tují obaly oblých tvarů, které dokáže 
vinutá kartonáž, eventuálně její tva-
rové plastové ekvivalenty. Někteří 
producenti a  jejich klienti velmi oce-
ňují hladký tvar křivky dutého obalu 

v podobě kelímku či třeba i kombidózy. 
Tyto typy obalů si oblíbil především 

mléčný průmysl ( jogurty, sme-
tánky apod.), ale rozhodně není 

jediným segmentem, který 
v  pochutinách vinutou 

kartonáž užívá. I  když 
v současnosti na trhu 

dominují více plas-
tové kelímky, ukazuje se, 

že spotřebitel má rád papír, 
třeba i v podobě lehce odděli-

telného slidu na kelímku z plastu. 
Ke známým výrobcům plastových 

dutých obalů patří společnost Greiner 
Packaging. Vedle kelímků patří od tohoto 

výrobce k velmi oblíbeným i dózy či vaničky. 
Ty se využívají v segmentu sladkých dobrot pře-
devším na ty mražené, tedy zmrzliny. Vzhledem 
k  pokročilému vybavení firmy jsou klientům 
nabízeny i  široké možnosti dekorace. Vedle 
klasického tisku či návlekových etiket přes ke-
límky jsou velmi žádané především u  uzávěrů 
a vaniček IML (In Mould Label) etikety. Tyto eti-
kety materiálově identické s  obalem (hlavně 
PP), který je vyráběn procesem vstřikování, se 
vkládají ještě před výrobou obalu do formy. Po 
„zalití“ jsou součástí samotného obalu a  jsou 
prakticky neodstranitelné, navíc u nich nehrozí 
ani vizuálně nežádoucí poškození v podobě po-
škrábání apod.

Výrazné obaly nabízí vinutá kartonáž v podobě 
válcových krabic či kombidóz. Ty se využívají 
v segmentu jak sladkých, tak i slaných dobrot. 
Kdo by neznal chipsy Prinklers, které jsou s vi-
nutou dózou spojovány prakticky od svého 
samého začátku. K českým výrobcům vinutých 
obalů patří společnost OrPa Papír, která řadu 
novinek určených především pro chipsy, oříšky, 
tyčinky, čokoládu apod. prezentovala i  na po-
sledním ročníku známého veletrhu FachPack. 
V tomto případě se jednalo hlavně o vzducho-
těsné dózy a další obaly pro potraviny průměrů 
45, 71, 73 a 99 mm.

Blanka 
Pacovská
manažerka obchodu
Biopekárny 
Zemanka

„HLEDALI JSME 
EKO VERZI K NAŠIM 
VÝROBKŮM“
Proč krmelcovník? První zájemce hnutí 
bez obalu / bez odpadu jsme začali zá-
sobovat našimi produkty v červnu 2017. 
Zároveň s  tím, jak se tato dobrá myš-
lenka šířila, jsme měli potřebu ji pod-
pořit i uživatelsky vhodnějším balením. 
Hledali jsme ekologickou verzi, která by 
byla šetrnější k  našim výrobkům a  zá-
roveň i bezpečnější, co se týče hygieny 
a možné kontaminace. Thimm jsme vy-
brali, protože umí naše sny a vize zrea-
lizovat.
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A dobrá zpráva pro ty, kterým čoko-
láda voní, ale tloustnout po ní nechtějí: 
Podobně jako se závislostí na tabáku se 
s ní mohou „poprat“ pomocí čokoládového 
inhalátoru, jehož primární obal je umístěn 
v krabičce konstrukčně obdobného typu, jako 
je ta cigaretová.

MLSAT LZE I SLANÉ DOBRŮTKY
Ne každý si potrpí na sladké, a  tak 

není divu, že široká nabídka pa-
mlsků je i ve „slaném světě“ 

dobrot. K  nejoblíbeněj-
ším sortimentům patří 

slané typy oříšků, 
mandlí, chipsů či 

sušeného masa. 
U  všech typů 

produktů se lze se-
tkat s  rozdílnou kvalitou 

a zároveň i s různě designově 
(v tomto případě více z pozice gra-

fického designu) ztvárněnými obaly. 
Flexibilní obaly ve tvaru sáčků jsou často více-

vrstvé (např. PP / metalizovaný PP). K tradičním 
výrobcům obalů na chipsy i další pochutiny patří 
OTK Group. Disponuje technologickým záze-
mím prakticky všech tiskových technik. U flexi-
bilních obalů jsou nejčastěji využívány možnosti 

vícebarevného flexotisku (8 barev), hlubo-
tisku (8–10 barev) a  někdy i  digitálního 

tisku (7 barev).

Ke slaným dobrotám patří i různé 
formy sušeného masa. Ty jsou 

rovněž obvykle loženy ve 
flexibilních obalech. 

Jednu z výjimek, kde 
je tato pochu-

tina nabízena 
v  luxusní le-

penkové 

skládačce, představuje obálka na sušené hovězí 
maso s kofeinem (Bitters Energy Jerky Beef ko-
fein), které dodá energii a  zároveň i  výborně 
chutná. Obal, který je nápadný svou grafikou 
(vícebarevný tisk nízkomigračními barvami na 
lepenku GC1 v kombinaci se studenou ražbou 
Prindor, laminací a parciálním UV lakem) i kon-
strukčním provedením (uzavírání „crash lock“ 
zajišťuje bezpečnost a  originalitu balení), byl 
v loňském roce oceněn i v národní soutěži Obal 
roku. Vyrobila jej společnost TopTisk Obaly. Po-
dobně výrazným, i když designově poněkud od-
lišným je i zlatý vítěz v kategorii potraviny známé 
soutěže Pentawards. Hovězí plátky masa značky 
Car nero jsou umístěny do ilustračně potiště-
ného obalu, jehož vhodným skládáním s dalšími 
obaly lze vytvořit výrazné obrázky, které spo-

třebitele zaujmou již na první pohled.

AŤ SLANÉ NEBO SLADKÉ, 
VE SPOJENÍ S POS JDE 

PRODEJ LÉPE
Obaly na slané i  sladké dob-
roty patří k  silným marketin-

govým nástrojům prodeje. Další 
vhodnou podporou jsou prvky 

POS, především v  podobě displejů 
či skupinových SRP obalů. V případě, že 

spotřebitel upřednostňuje větší eliminaci 
obalových materiálů, mohou některé typy sto-

janů sloužit i pro bezobalové prodeje. Tak tomu 
je ostatně i v případě jednoho z loňských vítězů 
Obalu roku, následně pak ekologický displej 
z  produkce POS/POP centra závodu Thimm 
pack’n’display ve Všetatech zabodoval hned 
dvakrát (kategorie Tradiční POP prostředky – 
ekologické koncepce a Nejlepší POP z materi-
álu na bázi papíru) v  letošní soutěži POPAI CE 
Awards. Pod názvem Krmelcovník se skrývá 
ekologický udržitelný displej z  vlnité lepenky 

20 let
o obalových řešeních

Foto: P
enta

ward
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Foto: Lays

Foto:  ProCarton
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foodWave určené pro přímý styk s potra-
vinou vyvinutý pro bezobalový prodej 
výrobků Biopekárny Zemanka. 
Skládá se z menších, samostat-
ných jednotek – krmelců, ve 
kterých jsou volně umís-
těny nebalené sušenky 
připravené k odběru. 
Designéři z Thimmu 
navrhli konstrukci va-
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krmelce tak, aby byl mini-
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i nečistot dovnitř obalu, což je dů-
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balení zboží. V dolní části krmelce 
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vinutá kartonáž, eventuálně její tva-
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producenti a  jejich klienti velmi oce-
ňují hladký tvar křivky dutého obalu 

v podobě kelímku či třeba i kombidózy. 
Tyto typy obalů si oblíbil především 

mléčný průmysl ( jogurty, sme-
tánky apod.), ale rozhodně není 

jediným segmentem, který 
v  pochutinách vinutou 

kartonáž užívá. I  když 
v současnosti na trhu 

dominují více plas-
tové kelímky, ukazuje se, 

že spotřebitel má rád papír, 
třeba i v podobě lehce odděli-

telného slidu na kelímku z plastu. 
Ke známým výrobcům plastových 

dutých obalů patří společnost Greiner 
Packaging. Vedle kelímků patří od tohoto 

výrobce k velmi oblíbeným i dózy či vaničky. 
Ty se využívají v segmentu sladkých dobrot pře-
devším na ty mražené, tedy zmrzliny. Vzhledem 
k  pokročilému vybavení firmy jsou klientům 
nabízeny i  široké možnosti dekorace. Vedle 
klasického tisku či návlekových etiket přes ke-
límky jsou velmi žádané především u  uzávěrů 
a vaniček IML (In Mould Label) etikety. Tyto eti-
kety materiálově identické s  obalem (hlavně 
PP), který je vyráběn procesem vstřikování, se 
vkládají ještě před výrobou obalu do formy. Po 
„zalití“ jsou součástí samotného obalu a  jsou 
prakticky neodstranitelné, navíc u nich nehrozí 
ani vizuálně nežádoucí poškození v podobě po-
škrábání apod.

Výrazné obaly nabízí vinutá kartonáž v podobě 
válcových krabic či kombidóz. Ty se využívají 
v segmentu jak sladkých, tak i slaných dobrot. 
Kdo by neznal chipsy Prinklers, které jsou s vi-
nutou dózou spojovány prakticky od svého 
samého začátku. K českým výrobcům vinutých 
obalů patří společnost OrPa Papír, která řadu 
novinek určených především pro chipsy, oříšky, 
tyčinky, čokoládu apod. prezentovala i  na po-
sledním ročníku známého veletrhu FachPack. 
V tomto případě se jednalo hlavně o vzducho-
těsné dózy a další obaly pro potraviny průměrů 
45, 71, 73 a 99 mm.
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Proč krmelcovník? První zájemce hnutí 
bez obalu / bez odpadu jsme začali zá-
sobovat našimi produkty v červnu 2017. 
Zároveň s  tím, jak se tato dobrá myš-
lenka šířila, jsme měli potřebu ji pod-
pořit i uživatelsky vhodnějším balením. 
Hledali jsme ekologickou verzi, která by 
byla šetrnější k  našim výrobkům a  zá-
roveň i bezpečnější, co se týče hygieny 
a možné kontaminace. Thimm jsme vy-
brali, protože umí naše sny a vize zrea-
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Č. 106 – 1–3/2020

20
LET

ROZHOVOR

Svět balení:
Ve své prezentaci na kongresu jste zmí-
nil, že obal jsou data. Můžete to vy-
světlit?

Eef de Ferrante:
Je velmi jasné fyzické propo-
jení mezi zákazníkem a balením 
– bere si produkt z  regálu v  ob-
chodě nebo jej přebírá od doručo-
vatele, takže ho drží ve vlastních rukou. 
A  v  současnosti se náš život promítá do 
chytrých telefonů. Existuje tedy logické pro-
pojení mezi třemi body: zákazníkem, obalem 
a chytrým telefonem. Jestliže prostřednictvím 
mobilu získáváme informace o  kupovaném 
zboží tím, že ho naskenujeme, vyfotíme, poří-
díme video nebo načteme kód, vzniká přímé 
spojení mezi obalem a chytrým telefonem. Vše 
se odvíjí od toku dat a domnívám se, že data jsou 
ropou současnosti. Když si totiž koupíte znač-
kový produkt, naskenujete nějaký prvek, získáte 
informace o  produktu, zároveň firma může 
s  vámi komunikovat a  získávat data o(d) vás. 
Jsou to ta nejcennější data, která se vyměňují.

Svět balení:
Co umožňují současné technologie a jak silné 
je propojení výrobků s daty?

Eef de Ferrante:
V technologické rovině je propojení možné a ne-
pochybuji, že všechny velké značky se dokáží na 
tuto úroveň adaptovat. Především v oblasti dět-
ské výživy, což je s ohledem na někdejší čínské 
problémy zajímavé téma, sledujeme, že velké 
mlékárenské společnosti začínají implemen-
tovat kódy pro dětské produkty. Důvodem je 
ochrana značky, protože nechtějí nést odpo-
vědnost za případné problémy. Takže k imple-
mentaci v praxi dochází a řekl bych, že proces 
pokračuje velmi rychle.

Svět balení:
Můžete zmínit další oblasti, které jsou aktivní 
na poli inteligentních obalů?

Eef de Ferrante:
Naším snem je například rozvoj v potravinářství 
a  nápojovém průmyslu, aby byla interaktivní 
každá plechovka Pepsi. To zůstává spíše snem.

Svět balení:
Proč pouze snem?

Především proto, že se jedná o produkci 
milionů plechovek denně. Je velmi ris-
kantní změnit výrobní proces a vnést 
do něj další prvek, protože vý-
robní linka musí jet víceméně ne-
přetržitě a bez omezení.

Svět balení:
Možná výrobci nejsou dostatečně otevření 
vůči spotřebitelům…

Eef de Ferrante:
To není ten důvod. Zákazník je dnes šéf – říká, co 
chce, a značka by měla následovat jeho přání.

Eef de Ferrante
Active & Intelligent Packaging Industry Association 
(AIPIA)

Podzimní kongres Obalko ze zahraničních profesionálů přivítal generál-
ního ředitele asociace AIPIA (Active and Intelligent Packaging Industry 
Association) Eefa de Ferranteho. Cílem AIPIA je přivést aktivní a inte-
ligentní obaly do praxe a šířit možnosti jejich využití napříč obory.

„Data
 jsou ro

pou 

současnosti“
Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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Eef de Ferrante:
Doba se samozřejmě stále zkracuje. Techno-
logie jsou pokročilejší a  stále vyspělejší. Také 
záleží na tom, jak daleko je samotná firma z po-
hledu své technické a technologické připrave-
nosti. Před několika lety provedla implementaci 
jedna značka likéru za jeden a půl roku, dnes to 
jde podstatně rychleji. Ale obecně platí, že čím 
větší je značka, tím větší vzniká problém. Nej-
rychlejší jsou malé a  připravené společnosti, 
které přesně vědí, co chtějí,  a u kterých odpadají 
zdlouhavé rozhodovací procesy.

Svět balení:
Podělíte se o nějakou inspiraci z dopravy?

Eef de Ferrante:
V  dopravě a  logistice, obecně v  dodavatel-
ském řetězci, se uplatňují jiné cíle a  motivace 
projektů než v retailu. Aktuálně pracujeme na-
příklad na projektu dotovaném Evropskou unií 
– na chytrých obalech pro inteligentní logistiku. 
Chystáme se vyvinout systém, který lze použít 
v celém dodavatelském řetězci včetně dopravy 
a logistiky. Je to tedy velmi ambiciózní.

Svět balení:
Identifikace jednotlivého produktu by tedy 
mohla být stejná pro celý dodavatelský řetě-
zec?

Eef de Ferrante:
Ano. A technologie jsou dnes na trhu už velmi 
dobře dostupné.

Svět balení:
Proč je však nevidíme více v praxi?

Eef de Ferrante:
Z  historických důvodů, ochrany určitých prů-

myslových odvětví, kvůli lidem. Když padesát 
let lepíte štítek na krabici, proč byste to zítra 

měnil, že…

Kolik z těchto obalů chytře 

komunikuje se spotřebitelem? 

Foto: Neonbrand, Unsplash
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www.cce-international.com 
info@cce-international.com  |  +44 (0)1727 814 410

• Papíry pro výrobu vlnité a 
skládačkové lepenky
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9. - 11. března 2021
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V  dnešní 
době jsou 

k  dispozici 
technologie pro 

použití rozšířené 
reality bez nutnosti mít 

aplikaci. Takže technolo-
gie máme, spotřebitelé jsou 

připraveni, ale potřebují vědět, 
proč by ji měli použít.

Svět balení:
O  jaké technologie se konkrétně jedná? 

A které jsou ve vývoji?

Eef de Ferrante:
Čekáme třeba na takzvané zelené tagy. Massa-
chusettský technologický institut ve Spojených 
státech vyvíjí etiketu s plnohodnotným řešením 
pro oblast tekutin. Na trhu se už objevují stále 
ještě trochu diskutabilní „zelené“ etikety. Ale 
toto je cesta.

Svět balení:
Můžete uvést některé zajímavé případy, které 
jste v poslední době viděl?

Eef de Ferrante:
Zmínil bych dětskou výživu FrieslandCampina. 
Rovněž Nestlé přichází s rozsáhlým a inovativ-
ním obalovým projektem. Má v  plánu zavést 

koncept inteligentních obalů pro všechny 
své flexibilní obaly.

Svět balení:
Pokud chce firma využít aktivní 

obaly, jak dlouho trvá imple-
mentace od prvotního 

návrhu po realizaci?

zcela ne-
značkovým 
obsahem, což 
je potíž. Vinařští 
producenti se proto 
začínají poohlížet po 
inteligentním balení, aby 
mohli uspokojivě ochránit 
sebe, svou produkci a nakonec 

i spotřebitele.

Svět balení:
Jaké jsou trendy inteligent-

ních obalů v  kontextu zá-
bavy?

Eef de Ferrante:
Z  hlediska zábavy je samo-

zřejmě tím nejlepším řešením 
současnosti rozšířená realita. Ale 

byl bych trochu opatrný v  tvrzení, že 
rozšířená realita je jen zábavou. Lze ji 

využít v mnoha dalších směrech než pouze 
jako například květiny vyrůstající z  láhve. Pře-
devším můžete jejím prostřednictvím předávat 
instrukce třeba v  medicíně, informovat o  pro-
duktu nebo vysvětlit, jak ho sestavit.

Svět balení:
Jsou výrobci na rozšířenou realitu již připra-
veni, nebo více záleží na schopnosti spotře-
bitelů se na nové technologie adaptovat?

Eef de Ferrante:
Vždy to chce čas a  některé tech-
nologie nepřežijí, jiné ano. Záleží 
na tom, zda spotřebitel najde 
jejich výhodu. A  opět – 
pouze květiny vyrůsta-
jící z  láhve nestačí. 
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Svět balení:
Jaké jsou náklady, například u plechovek s kon-
trolou teploty?

Eef de Ferrante:
To je problém zejména v tomto odvětví, protože 
obaly jsou z historických důvodů považovány za 
příliš drahé a za odpad. Po konzumaci je nikdo 
nepotřebuje a vyhodí se, to je všeobecně rozší-
řené vnímání. Panuje tu přesvědčení, že každá 
úspora na obalu je cestou správným směrem. 
Ale situace se mění. Marketingová oddělení 
se o obaly více zajímají. Dostáváme se k za-
jímavým marketingovým rozpočtům, 
můžeme realizovat nové technologie 
a balit do nich. Záleží na kulturním 
pojetí a nastavení a změna sa-
mozřejmě vyžaduje pohled 
nové generace.

Svět balení:
Je inteligentní a aktivní ba-
lení využíváno více v  takzva-

ných drahých kategoriích? 
Zmiňme například whisky 

nebo parfémy.

Eef de Ferrante:
Ano, změnu můžeme sledo-

vat u  nápojářského prů-
myslu vyšší kategorie 

– určitě u vín. V Číně 
se skupují prázdné 

láhve určitých 
značek vín 

a  znovu 
se plní 

„Rozšíře
ná re

alita
 

v packagingu neslouží 

jen zábavě.“
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plastových odpadů 
v Evropě je recyklováno.

litrů ropy ročně ušetříme 
díky recyklaci plastů 
v Němčicích nad Hanou.

plastových odpadů  
ročně recykluje Suez 
v Němčicích nad Hanou.

CO2 ročně nevznikne 
díky recyklaci plastů 
v Němčicích nad Hanou.
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recyklační linky

procent

milionu
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tun

„PRÁVĚ ČISTOTA VSTUPU MÁ 
ZÁSADNÍ VLIV NA VÝSLEDNÝ 
VÝROBEK A JEHO NÁKLADY. 
BOHUŽEL SOUČASNÝ MARKETING, 
AŽ NA VÝJIMKY, JEŠTĚ STÁLE 
VYŽADUJE LÍBIVÉ OBALY PLNÉ 
POTISKŮ A ETIKET, COŽ PŘISPÍVÁ 
KE ZVÝŠENÝM NÁKLADŮM 
NA RECYKLACI A K MENŠÍ KVALITĚ 
VÝSLEDNÉHO RECYKLÁTU.“
Jan Šimánek
správce provozu technologie plasty, Suez
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adresse@1.cz

Réagissez sur notre page 

Miroslav Dockal
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,

Nevidíme
odpady,

vidíme zdroje
Suez Česká republika

NA NÁVŠTĚVĚ

Areál odpadového hospodářství v Němčicích nad Hanou začala provozovat společnost Suez v roce 
1995. Dávno tu není jen skládka odpadu, ale postupně zde vyrostla kompostárna, technologie 

biodegradace a gravitační separace, deponie k využití odpadního dřeva a nejnověji 
také recyklační linka na zpracování odpadní plastové LDPE fólie na regranulát, 

který lze využít pro výrobu nových fólií, plastových pytlů a dalších výrobků. 
Zrovna tato linka nás zajímala nejvíc, když jsme byli v Němčicích 

nad Hanou na návštěvě.

Kateřina T. Osterroth
spolupracovnice redakce

katerina.osterrothova@atoz.cz

            svetbaleni.cz

svetbaleni
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F i n á l n í m 
krokem výroby 

je plnění regranu-
látu do transport-

ních vaků, tzv. big bagů.  

Němčická linka produkuje 
regranulát různé barvy, podle 

typu vstupního materiálu. Z  60  % 
se jedná o bezbarvý regranulát, z 30 % 

o černý a zbylých 10 % tvoří barevný mix. 
Peletky se v laboratoři kontrolují na hustotu, 

poréznost a index tekutosti a vzorek je po kont-
role připevněn k vaku. Regranulát dodává společ-
nost Suez výrobcům pytlů a obalů do tuzemska 
i do celé Evropy. „Většina odběratelů požaduje 
regranulát pokud možno bezbarvý nebo regranu-
lát světlé barvy, tj. blížící se primární formě. Svůj 
výrobek si pak totiž mohou dobarvit podle svých 
potřeb a představ,“ říká Jan Šimánek.

NOVÉ INVESTICE DO CHEMICKÉ 
RECYKLACE PLASTŮ 
Nabyté zkušenosti s  tímto typem recyklační 
technologie se firma snaží co nejlépe využít 
a neustále proces zlepšuje. V České republice 

už nyní provozuje další recyklační 
linku, v provozu Srní u České Lípy zpra-
covává plastové fólie na LDPE, HDPE i PP 
regranulát a produktem další technologie je 
PP a PE drť. V záloze má společnost připraveny 
nové projekty. Poohlíží se například po dalších 
možnostech recyklace plastů, budoucností je 
například recyklace chemická.

„Vše záleží na vývoji trhu a  ekonomickém po-
hledu na recyklaci jako takovou. Motivační 
prostředí pro recyklaci stále chybí, první a  ne-
zbytnou podmínkou podpory recyklace je ukon-
čení skládkování odpadů ve stávající míře. Dokud 
je odvezení odpadu na skládku ekonomicky nej-
výhodnější, recyklace a recyklační infrastruktura 
se nemůže patřičně rozvíjet, a  tím pádem ne-
můžeme dosahovat stanovených recyklačních 
cílů,“ vysvětluje Jan Šimánek. A dodává: „Už jsem 
zmínil potřebu podívat se na začátek výrobního 
procesu, tedy složení vyráběných nejen obalů, 
zkrátka ekodesign. Nástroje podpory recyklova-
ných materiálů a jejich využívání je další důležitý 
prvek, který by měl být řešen. Jde nám přece 
o  co nejlepší zhodnocení druhotných surovin 
a ochranu přírodních zdrojů.“ 

Fota
 v ru

bric
e: K

ateřin
a T. O

sterro
th

Článek vznikl v rámci exkurze 3. ročníku kurzu 
celoživotního vzdělávání Oběhové hospodář-
ství, který každoročně pořádá VŠCHT Praha. 
Více informací na webu
 cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 

20. – 24. DUBNA 2020

  TRANSFORMACE JE
VŠUDE. SRDCE MÁ 
  ALE V HANNOVERU.

Již více než 70 let udáváme směr průmyslové transformace – 

inspirujeme a ukazujeme cestu dalšího vývoje. 

HANNOVER MESSE představuje svět  budoucnosti. 

Staňte se jeho součástí: hannovermesse.com #HM20

inzerce

Video z provozu najdete zde: 

youtu.be/e4J3PsTl2Ps
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Prioritou aktivit společnosti Suez je 
využití odpadů jako zdrojů a na-

plňování principů oběhového 
hospodářství. V ČR společ-

nost zaměstnává více než 
3200 pracovníků a  provozuje 

40 technologií a zařízení na zpra-
cování odpadů, od malých provozů 

po logistická centra. Jelikož nám nová 
evropská směrnice ukládá, abychom do 

patnácti let 65 procent komunálního odpadu 
recyklovali a snížili skládkování na 10 procent, je 
více než jasné, že na výrobu plastových obalů 
se bude muset využívat plastový recyklát z od-
padu. U PET lahví norma diktuje 25 procent do 
roku 2025 a  u  všech druhů plastů 30 procent 
do roku 2030. Díky takto vyvolané poptávce po 
plastovém recyklátu bude mít v Evropě recyk-
lační průmysl zelenou. Proto společnost Suez 
snižuje již delší dobu angažovanost ve skládko-
vání a investuje do nových zařízení. To se děje 
i v areálu skládky v Němčicích nad Hanou. „Celý 
areál navíc směřuje k maximální soběstačnosti 
energií a  snižování spotřeby vody. Recyklační 
linka tak využívá energii z jímaných skládkových 
plynů, díky vlastní čistírně odpadních vod má 
velmi nízkou spotřebu vody a do budoucna po-
čítá s využitím solární energie,“ dodává správce 
provozu technologie plasty Jan Šimánek.

UNIKÁTNÍ LINKA RECYKLUJE 
VAŠI IGELITKU

Linka je zaměřena na zpracování LDPE 
fólie. „Začínali jsme výhradně s fó-

liemi z průmyslu, které jsou jed-
nodušší vstupní surovinou, 

ale postupně přidáváme 
ve spolupráci se spo-

lečností EKO-KOM 
i fólie z komunál-

ního odpadu,“ 
říká Jan Ši-

m á n e k . 

Jan Šimánek

správce provozu 

technologie plasty, Suez

„Nástroje podpory recyklo-

vaných materiálů a jejich 

využívání je další důležitý 

prvek, který by měl být 

řešen. Jde nám přece o co 

nejlepší zhodnocení dru-

hotných surovin a ochranu 

přírodních zdrojů.“

20

Technologie je provozována nepřetržitě sedm 
dní v  týdnu a  provoz linky je zajištěn pěti pra-
covníky na směně. Recyklační linka ročně zpra-
cuje přibližně 5000 tun plastových odpadů. Pro 
naplnění kapacity výroby je tedy nutné navézt 
20–30 kamionů LDPE fólií  měsíčně.

K  lince doveze pracovník vysokozdvižným vo-
zíkem vstupní materiál ve slisovaném balíku 
o váze cca 200–400 kg. Na začátku linky je ma-
teriál otevřen a  znovu ručně kontrolován. Při 
zpracování se totiž zaměstnanci potýkají hlavně 
s nekvalitně provedeným vytříděním od doda-
vatelů. Vzhledem k tomu, že cílovým výrobkem 
provozu by měl být co nejčistější regranulát 
LDPE, je nutné zajistit co nejlepší jednodru-
hovou vstupní surovinu. Hlavními překážkami 
recyklace jsou veškeré příměsi a kontaminace 
zpracovávaného materiálu. Běžně se pracov-
níci v  balících setkávají se zalisovanými před-
měty včetně různých kovů, etiket, papíru, jiných 
typů plastů, skla, kamení, ale i  s  kontaminací 
materiálu tuky a oleji. Za kontaminaci lze pova-
žovat i potisky spojené s marketingem produktů. 
Ideální surovinou je tedy jednodruhová fólie 
bez potisku, etiket a  bez kontaminace. „Právě 
čistota vstupu má zásadní vliv na výsledný vý-
robek a  jeho náklady. Bohužel současný mar-
keting, až na výjimky, ještě stále vyžaduje líbivé 
obaly plné potisků a etiket, což přispívá ke zvý-
šeným nákladům na recyklaci a k menší kvalitě 
výsledného recyklátu. V oblasti výroby obalů by 
se mělo začít uvažovat jinak, a to s ohledem na 
výslednou stopu obalu a lepší možnosti jeho re-
cyklace,“ podotýká Jan Šimánek.

Linka dokáže zpracovat i  nákupní tašky nebo 
obaly z LDPE fólie, které byly vyrobeny z již recy-
klovaných plastů. Recyklovat nejde samozřejmě 
donekonečna, při každém dalším cyklu dochází 
k  degradaci zpracovávaného materiálu. Vý-
sledný regranulát ztrácí své původní vlastnosti 
a  je náročnější ho využít na nový výrobek bez 
použití aditiv. 

Zkontrolované fólie jsou pásovým dopravníkem 
zavezeny do drtiče, který podrtí vstupní suro-
vinu pomocí rotorových a  statorových 
nožů. Materiál je v drtiči pomocí nožů 
krájen na menší kusy tak dlouho, 
než projde výstupním sítem 
o  velikosti 40 mm. Nad dr-
tičem je umístěno odsá-
vací zařízení. Materiál 
je poté šnekovým 

d o p rav n í ke m 

P

RECYKLACE PLASTŮ

NĚMČICE
NAD HANOU

§§§
Suez Česká republika

unášen do 
t z v.  v o d n í 
části. Linka má 
instalováno celkem 
pět  stupňů oplachu 
pomocí odstředivých 
frikčních dopravníků a  roz-
plavovacích nádrží. V rámci opla-
chu musí materiál projít celkem 
třemi frikčními šnekovými dopravníky, 
kde je materiál roztočen a  ostřikován 
vodou a za pomoci rotace a odstředivé síly 
je promýván. Dále pak dvěma rozplavovacími 
nádržemi, které si lze představit jako velké ná-
doby s vodou, kde zpracovávaná surovina plave 
a je po částech tlačena pod hladinu vody. Tím 
dojde k vytřídění dalších kontaminantů, které při 
procesu usedají na dno nádrže a následně jsou 
odstraněny. Cílem vodní části je odstranit z ma-
teriálu co největší podíl nečistot, než se dostane 
do dalšího recyklačního kroku. Technologie je 
poměrně náročná na spotřebu vody. Spotřeba 
čisté vody z řadu je však pouze 0,5 m3/hod. díky 
vybudované čistírně odpadních vod, která je 
součástí provozu. Při primárním praní plasto-
vého odpadu se tak voda čistí a následně opa-
kovaně využívá. „Údržby provádíme na týdenní 
bázi a to 5–8 hodin. Jedná se o tzv. malé a velké 
údržby, které závisí na míře znečištění vodní 
části linky a ČOV systému. Jednou za rok kom-
pletně rozebereme a  vyčistíme extruzní části 
stroje, ve kterých se časem vytvářejí usazeniny. 
Ty je nutno odstranit a zkontrolovat mechanické 
opotřebení,“ vysvětluje Jan Šimánek.

VYROBENÝ REGRANULÁT VYUŽIJÍ 
VÝROBCI PYTLŮ A OBALŮ
Následuje proces vysoušení vyprané drtě, až 
na výslednou vlhkost 3–8  %. Materiál je poté 
vháněn do vyrovnávacího sila, kde dochází k zá-
věrečnému dosušení. Z  vyrovnávacího sila je 
uložený materiál pomocí pásových dopravníků 
unášen do zařízení zvaného aglomerátor. Jedná 
se o velký mixer s noži na dně nádoby. Zde se 
materiál rozmělní a zahřeje a následně se začne 
sbalovat v drobné plastové hrudky. Hrudky jsou 
pak odstředivou silou hnány do extruderu, ve 
kterém se materiál promíchá a  pomocí tlaku 
a teploty plastifikuje. Výsledkem procesu je pro-
míchaná homogenní plastová hmota, která poté 
míří do laserového kontinuálního filtru. Plastová 

hmota zde protéká přes síto a dochází k oddě-
lení zbytkových nečistot. Materiál, který se 

protlačí filtrem, pokračuje do procesu 
peletizace, kde je rozdělen do mnoha 

kanálků v  peletizační hlavě a  ná-
sledně za pomoci nožů krájen. 

Vzniká tak finální výrobek, 
a to regranulát v podobě 

peletek o  průměru 
3-5 mm. Regranulát 

je zchlazen,  vy-
sušen a  dále 

transpor-
t o v á n 

d o 
sil. 
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F i n á l n í m 
krokem výroby 

je plnění regranu-
látu do transport-

ních vaků, tzv. big bagů.  

Němčická linka produkuje 
regranulát různé barvy, podle 

typu vstupního materiálu. Z  60  % 
se jedná o bezbarvý regranulát, z 30 % 

o černý a zbylých 10 % tvoří barevný mix. 
Peletky se v laboratoři kontrolují na hustotu, 

poréznost a index tekutosti a vzorek je po kont-
role připevněn k vaku. Regranulát dodává společ-
nost Suez výrobcům pytlů a obalů do tuzemska 
i do celé Evropy. „Většina odběratelů požaduje 
regranulát pokud možno bezbarvý nebo regranu-
lát světlé barvy, tj. blížící se primární formě. Svůj 
výrobek si pak totiž mohou dobarvit podle svých 
potřeb a představ,“ říká Jan Šimánek.

NOVÉ INVESTICE DO CHEMICKÉ 
RECYKLACE PLASTŮ 
Nabyté zkušenosti s  tímto typem recyklační 
technologie se firma snaží co nejlépe využít 
a neustále proces zlepšuje. V České republice 

už nyní provozuje další recyklační 
linku, v provozu Srní u České Lípy zpra-
covává plastové fólie na LDPE, HDPE i PP 
regranulát a produktem další technologie je 
PP a PE drť. V záloze má společnost připraveny 
nové projekty. Poohlíží se například po dalších 
možnostech recyklace plastů, budoucností je 
například recyklace chemická.

„Vše záleží na vývoji trhu a  ekonomickém po-
hledu na recyklaci jako takovou. Motivační 
prostředí pro recyklaci stále chybí, první a  ne-
zbytnou podmínkou podpory recyklace je ukon-
čení skládkování odpadů ve stávající míře. Dokud 
je odvezení odpadu na skládku ekonomicky nej-
výhodnější, recyklace a recyklační infrastruktura 
se nemůže patřičně rozvíjet, a  tím pádem ne-
můžeme dosahovat stanovených recyklačních 
cílů,“ vysvětluje Jan Šimánek. A dodává: „Už jsem 
zmínil potřebu podívat se na začátek výrobního 
procesu, tedy složení vyráběných nejen obalů, 
zkrátka ekodesign. Nástroje podpory recyklova-
ných materiálů a jejich využívání je další důležitý 
prvek, který by měl být řešen. Jde nám přece 
o  co nejlepší zhodnocení druhotných surovin 
a ochranu přírodních zdrojů.“ 

Fota
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Článek vznikl v rámci exkurze 3. ročníku kurzu 
celoživotního vzdělávání Oběhové hospodář-
ství, který každoročně pořádá VŠCHT Praha. 
Více informací na webu
 cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi
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„kla-
s i k y “ 

p l a s t o -
vého sáčku 

s ventilem v le-
penkové krabici 

směrem ke stojacím 
pouch up, jak je vidět 

i v případě produkce Smur-
fit Kappa.

KRÁSA SKLA
Sklo nabízí nejenom dokonalou 

ochranu nealkoholických nápojů, mine-
rálních vod či ovocných šťáv, ale i  vizuální 

vjem čistoty a určité zdání ušlechtilosti či do-
konce luxusu. Například Vetropack vyrábí lahve 

Společně buďme ekologičtější!buďme ekologičtější!Společně buďme ekologičtější!
Vyrobeno 

z kukuřičného 
škrobu

50% recyklovaná
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na nealkoholické nápoje ve velikostní škále od 
0‚25 l až po 1 l, mohou být nevratné nebo vratné. 
Nejoblíbenější barvy jsou bílá, zelená a všechny 

odstíny modré. Tomu odpovídá i  novinka 
v podobě speciálního modrého odstínu, 

jak SB potvrdil Robert Halla, vedoucí 
prodeje lahví. Různé trhy mají různá 

specifika, například v  Rakousku 
a Německu lze nalézt ve větší 

míře jednotné vratné láhve 
užívané většinou výrobců, 

což je ekonomické i  ekolo-
gické zároveň. Na českém trhu 

je to více o  odlišení se navzájem 
a vlastním designu lahví.

Obecným trendem je aktuálně zdravý životní 
styl, zdravá výživa, farmářské trhy, konzumace 

lokálních potravin. Všechny nápoje v této kate-
gorii, a nejen nápoje, potřebují vlastní zajímavý 
obal. Určitým trendem jsou i  retro tvary. Za-
tímco velcí hráči využívají ekonomickou i ekolo-
gickou výhodnost vratných lahví, lokální výrobci 
využívají lehčí nevratné láhve. Zde je tlak na 
cenu lahví tak, aby byli maximálně konkurence-
schopní. To znamená tlak na výrobce, aby tyto 
láhve byly jednak lehké a jednak vyráběné v do-
statečně velkých výrobních dávkách. Někteří 
využívají i výroby v přechodové barvě, ta vzniká 
při přebarvování tavicího agregátu z jedné barvy 
na druhou. Tato sklovina je obecně nabízena za 
nižší cenu. Díky velkým technologickým mož-
nostem, které umožňují designovat u skla řadu 
tvarů, dochází k neustálému vývoji nových láhví 
přesně na míru zákazníka. K výrazným inovacím 
patří i zelená skleněná lahev na minerální vodu 
Fatra 250  ml, která získala ocenění Obal roku 

Robert HAMAN
obchodní ředitel
Granitol

„VÍCE REGRANULÁTU“
Hlavními trendy u  plastových fólií na 
balení nápojů jsou fólie s  podílem re-
granulátu (od 10 do 100  %), snižování 
tlouštěk či omezování množství potisků 
v návaznosti na požadavek na transpa-
rentní regranulát. Inovací v návaznosti na 
požadavky cirkulární ekonomiky je nový 
typ fólie s podílem regranulátu.

Foto: Vetropack

22

Č. 106 – 1–3/2020

20
LET

OBOROVÉ ŘEŠENÍ

S
Skleněné i plastové láhve, nápojové kartony 

a  plechovky, stojací sáčky, BIB (bag-in-
-box) na mošty, ale i přepravky, lepen-

kové či flexibilní multipacky tvoří 
stručný průřez běžně používa-

ných obalů na nealkoholické 
nápoje. Tak, jako tento seg-
ment má i určité výkyvy, co 

se týče změn chutí, módních, 
zdravotních nebo environmen-

tálních trendů či sezonního období 
v závislosti na počasí, dotýkají se tyto 

změny i obalové produkce.

Hojně diskutovaným tématem proměny od 
počátku milénia k současnosti je v tomto seg-
mentu objemový příklon spotřebitelů směrem 
k  PET obalům i  přesto, že v  řadě průzkumů 
a anket hodnotí příznivěji obaly skleněné. Ty si 
naopak z dlouhodobého hlediska udržují posta-
vení prémiového typu kvalitativně vyšší formy 
balení. Proměny spotřeby a  demografických 
změn stojí za nebývalým zájmem o  nápojové 
plechovky, které dlouhá léta českého spotřebi-

tele majoritně příliš neoslovovaly. S nástupem 
generace Z a s rostoucí popularitou energetic-
kých nápojů došlo na tomto trhu k příklonu ob-
líbenosti dokonce i  v  produkci alko, tedy piva, 
které na našem poměrně konzervativním trhu 
bylo spjato téměř výhradně se skleněnými obaly.

K velkým změnám však došlo v průběhu posled-
ních 20 let i v sekundárním balení, kde si spotře-
bitel oblíbil místo vratných plastových přepravek 
(které se posunuly více do oblasti restaurací 
a  dalšího typu pohostinství jako logisticky vý-
hodný přepravní obal) multipacky flexibilního 
charakteru (obdobný posun v pivním sektoru na-
opak směřuje k multipackům lepenkovým). A jak 
se ukazuje, s  dalšími sociálně-environmentál-
ními změnami bude docházet k dalšímu přesku-
pení na trhu obalů i v dalších letech. V souvislosti 
se snahou omezit spotřebu plastů se vyvíjejí ne-
jenom nové typy šetrnějších materiálů či se sni-
žuje hmotnost obalu, tloušťka jejich stěn, výška 
plastových uzávěrů či posun od plastových mul-
tipacků směrem k lepenkovým variantám. Mar-
ketingovým trendem je v oblasti BIB posun od 

Široká nabídka nealkoholických nápojů oslovuje úctyhodně rozsáhlou cílo-
vou skupinu spotřebitelů. Nabídka nápojů různých chutí, aromat, složení 
i trvanlivosti je však i velkou výzvou pro obaláře s různým výrobním pro-
gramem i technologiemi. Vedle výrobců primárních i sekundárních 
obalů je nealko trh i  jedním z hlavních sortimentů pro produ-
centy etiket.

Jana Žižková
redaktorka

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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na nealkoholické nápoje ve velikostní škále od 
0‚25 l až po 1 l, mohou být nevratné nebo vratné. 
Nejoblíbenější barvy jsou bílá, zelená a všechny 

odstíny modré. Tomu odpovídá i  novinka 
v podobě speciálního modrého odstínu, 

jak SB potvrdil Robert Halla, vedoucí 
prodeje lahví. Různé trhy mají různá 

specifika, například v  Rakousku 
a Německu lze nalézt ve větší 

míře jednotné vratné láhve 
užívané většinou výrobců, 

což je ekonomické i  ekolo-
gické zároveň. Na českém trhu 

je to více o  odlišení se navzájem 
a vlastním designu lahví.

Obecným trendem je aktuálně zdravý životní 
styl, zdravá výživa, farmářské trhy, konzumace 
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gorii, a nejen nápoje, potřebují vlastní zajímavý 
obal. Určitým trendem jsou i  retro tvary. Za-
tímco velcí hráči využívají ekonomickou i ekolo-
gickou výhodnost vratných lahví, lokální výrobci 
využívají lehčí nevratné láhve. Zde je tlak na 
cenu lahví tak, aby byli maximálně konkurence-
schopní. To znamená tlak na výrobce, aby tyto 
láhve byly jednak lehké a jednak vyráběné v do-
statečně velkých výrobních dávkách. Někteří 
využívají i výroby v přechodové barvě, ta vzniká 
při přebarvování tavicího agregátu z jedné barvy 
na druhou. Tato sklovina je obecně nabízena za 
nižší cenu. Díky velkým technologickým mož-
nostem, které umožňují designovat u skla řadu 
tvarů, dochází k neustálému vývoji nových láhví 
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v návaznosti na požadavek na transpa-
rentní regranulát. Inovací v návaznosti na 
požadavky cirkulární ekonomiky je nový 
typ fólie s podílem regranulátu.
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neplní pouze informačně-označovací funkci, 
ale dotvářejí celkový design láhve. Etikety vyrábí 
například společnost OTK Group. Potisk může 
být realizován prakticky jakoukoli tiskovou tech-
nikou v závislosti na typu grafiky, nákladu a po-
tiskovaném substrátu. U  zakázek s  vysokou 
druhovostí nebo proměnnými daty lze využívat 
speciální digitální tisk.

V Kolíně sídlí i další výrobce etiket, 
společnost Colognia press. Společ-

nost, která disponuje kvalitním techno-
logickým zázemím, produkuje všechny 
typy etiket, i  když právě nealkoholické 
nápoje v sortimentu převažují. Etikety na 

alkoholické nápoje jsou z hlediska techno-
logií náročnější, protože produkt reprezentuje 

vyšší přidanou hodnotu, a  proto se používají 
různé formy zušlechtění, jako např. ražba, em-
bossing, speciální typy lakování apod., ovšem 
etikety na nealkoholické nápoje jsou obvykle 
jednoduššího charakteru. I  když to není úplně 
pravidlem, nealkoholické nápoje jako předmět 
denní spotřeby zpravidla u  etiket nevyužívají 
hodnotnější materiály. Vývoj ve společnosti 
kopíruje potřebu trhu zákazníků. I z tohoto dů-
vodu v  Colognia press v  poslední době rozvi-
nuli segment rukávových etiket (shrink sleeve). 
S ohledem na environmentální aspekty dokáží 
zákazníkům nabídnout nejen podélnou per-
foraci, ale i příčnou perforaci, která usnadňuje 
sejmutí etikety z primárního nápojového obalu. 
Toto řešení je přívětivější k životnímu prostředí 
a umožňuje lepší recyklaci.

Foto: Jana Žižková

Dalším výrobcem 
etiket je moravský 
S&K  Label. Aby byl vý-
robek atraktivní a  snadno 
rozpoznatelný v  obchodě 
a  zapamatovatelný pro spotře-
bitele, využívají zde velké množství 
tiskových i  zušlechťovacích techno-
logií na různé typy materiálů (metalické 
a  holografické fólie, transparentní fólie, 
strukturované papíry, transparentní materiály 
včetně no-label-look).
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a zároveň i Cenu spotřebitele. Vzhled této láhve, 
kterou designoval Jan Čapek, je moderní a atrak-
tivní, a to i díky siluetě tvořené tisíci krystaly.

PET, NEBO PLECHOVKA?
Minerální i  stáčené vody či limonády, určené 
k běžnému pití, zvláště ve vícečlenných rodinách 
či při cestách, spotřebitel naopak z praktických 
důvodů upřednostňuje v PET láhvích, které jsou 
lehké, dobře manipulovatelné a  nehrozí jejich 
rozbití. Tyto láhve se u výrobce na linkách vyfu-
kují z preforem, které jsou vyráběny procesem 
vstřikování. K velkým výrobcům preforem patří 
např. společnost Retal. Na českém trhu však 
je i  řada výrobců – dodavatelů kvalitních PET 
láhví. Pro nealko nápoje vyrobí ve společnosti 
Dixi každý rok zhruba tři až pět nových tvarů. 
Převážně se jedná vždy o  chráněný tvar (de-
sign), který je vytvářen společně se zákazníkem 
tak, aby byl bez problému vyrobitelný a funkční. 
Za současný hlavní trend společnost považuje 
snahu odlišnosti od ostatní konkurence, ať už 
tvarem, barvou, ekologickou stránkou obalu 

(využívání rPET) a  následně kompletním 
balením včetně etikety a  skupinového 

 balení a  možnostmi recyklace. Prak-
tické PET láhve jsou nabízeny v  ši-

rokém portfoliu produktů na 
sirupy, minerální vody i  další 

sycené či nesycené nealko 
nápoje i  společností 

BOS. V  nabídce lze 
nalézt i uzávěry na 

vyráběné láhve 
či odnosná 

ouška. Uzávěry 
jsou s  pojistkou 
chránící poško-
zení obsahu před 
prvním otevřením.

I  když se s  energy 
drinky také občas se-
tkáváme ve spojení se 
sklem či plastem, zde si 
spotřebitel přece jen mno-
hem více oblíbil plech. Na 
českém trhu se etablovala spo-
lečnost Ball Beverage Packing Czech 
Republic, která jen v  západočeském 
závodě vyrobí ročně z  hliníkových svitků 
600 milionů plechovek. Hliník, ze kterého 
se nápojové plechovky vyrábějí, je navíc i přes 
komplikovanou a energeticky náročnější výrobu 
z bauxitu díky své téměř neomezené recyklaci 
spotřebiteli vnímán nejenom jako typ obalu, 
který moderního spotřebitele oslovuje svým 
designem i  manipulací, ale i  „zeleně“. Z  jedné 
hliníkové plechovky o hmotnosti 10 g se po zba-
vení laků a barev získá 9‚8 g hliníku pro následné 
přetavení. Po něm v  novém hliníkovém ingotu 
zůstává 9–9‚6  g hliníku k  novému zpracování 
(ztráty dvě až deset procent jsou způsobené 
oxidací).

SVĚT FLEXIBILNÍCH MATERIÁLŮ
Flexibilní fólie se v  segmentu nealko nápojů 
uplatňují jako obal primárního charakteru (pře-
devším stojací sáčky) a především v sekundár-
ním balení. Cílem je v  tomto případě utvořit 
dobře manipulovatelnou skupinu obalů v  po-
době flexibilního multipacku, obvykle z PE fólie. 
Zajímavé bylo, že lehké multipacky si ve spojení 
s  PET láhvemi spotřebitel velmi rychle oblí-
bil, ale producenti vod zpočátku podceňovali 
marketingový potenciál sekundárního balení. 

V současnosti se naopak již poměrně běžně 
setkáváme s potištěnými plochami mul-

tipacku, které v  podobě brandu či 
reklamního sdělení posiluje spo-

třebitelovu loajalitu k  oblíbené 
značce. K nejznámějším pro-

ducentům fólií na multi-
packy patří moravská 

společnost Granitol. 
Jednovrstvé či ná-

ročnější koeex-
t r u d o v a n é 

fólie jsou 

určeny zejména pro skupinové balení PET lahví 
a plechovek o objemu 0‚3 až 2 l. Nízký zákal a vy-
soký lesk zvyšují společně s dobrou potiskova-
telností atraktivitu obalu jako nosiče reklamního 
sdělení. Dalším plusem je pevnost fólií a  tím 
i dobrá nosnost celého obalu. Vícevrstvá koex-
trudovaná fólie má navíc vyšší pevnost a  taž-
nost fólií umožňuje jejich užití v nižší tloušťce, 
než je dosud běžně používáno. To má značný 
ekonomický efekt – snížení hmotnosti fólie na 
jedno balení a tím i nákladů na dopravu fólií a na 
likvidaci odpadu.

STANDARDNÍ I PŘIDANÁ HODNOTA ETIKET
Zatímco nápojové plechovky jsou obvykle po-
tištěné nepřímým tiskem z výšky (slangově ne-
správně suchým ofsetem), plastové i skleněné 
láhve jsou obvykle etiketovány. Etikety na obalu 

20 let
o obalových inovacích

Foto: Jana Žižková
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Aleš Paula
obchodní ředitel
Colognia press

„ENVIRONMENTÁLNÍ 
POSUN U SHRINK SLEVU“
O substrátech pro výrobu smrštitelných 
etiket se vede řada diskusí ohledně elimi-
nace jejich environmentálního dopadu. 
Pozitivním směrem v oblasti rukávových 
etiket ve světě je trend v používání mate-
riálů na bázi PET či OPS. V České repub-
lice byl zatím standardem substrát PVC. 
V poslední době vidíme posun směrem 
k používání materiálů bez obsahu PVC.
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neplní pouze informačně-označovací funkci, 
ale dotvářejí celkový design láhve. Etikety vyrábí 
například společnost OTK Group. Potisk může 
být realizován prakticky jakoukoli tiskovou tech-
nikou v závislosti na typu grafiky, nákladu a po-
tiskovaném substrátu. U  zakázek s  vysokou 
druhovostí nebo proměnnými daty lze využívat 
speciální digitální tisk.

V Kolíně sídlí i další výrobce etiket, 
společnost Colognia press. Společ-

nost, která disponuje kvalitním techno-
logickým zázemím, produkuje všechny 
typy etiket, i  když právě nealkoholické 
nápoje v sortimentu převažují. Etikety na 

alkoholické nápoje jsou z hlediska techno-
logií náročnější, protože produkt reprezentuje 

vyšší přidanou hodnotu, a  proto se používají 
různé formy zušlechtění, jako např. ražba, em-
bossing, speciální typy lakování apod., ovšem 
etikety na nealkoholické nápoje jsou obvykle 
jednoduššího charakteru. I  když to není úplně 
pravidlem, nealkoholické nápoje jako předmět 
denní spotřeby zpravidla u  etiket nevyužívají 
hodnotnější materiály. Vývoj ve společnosti 
kopíruje potřebu trhu zákazníků. I z tohoto dů-
vodu v  Colognia press v  poslední době rozvi-
nuli segment rukávových etiket (shrink sleeve). 
S ohledem na environmentální aspekty dokáží 
zákazníkům nabídnout nejen podélnou per-
foraci, ale i příčnou perforaci, která usnadňuje 
sejmutí etikety z primárního nápojového obalu. 
Toto řešení je přívětivější k životnímu prostředí 
a umožňuje lepší recyklaci.

Foto: Jana Žižková

Dalším výrobcem 
etiket je moravský 
S&K  Label. Aby byl vý-
robek atraktivní a  snadno 
rozpoznatelný v  obchodě 
a  zapamatovatelný pro spotře-
bitele, využívají zde velké množství 
tiskových i  zušlechťovacích techno-
logií na různé typy materiálů (metalické 
a  holografické fólie, transparentní fólie, 
strukturované papíry, transparentní materiály 
včetně no-label-look).
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Zmíněný a  stále značně 
diskutovaný nedostatek lidí 

v posledních letech patří zároveň 
k  hybatelům inovací v  oboru. „Jak 

obecně v průmyslu, tak i v automotive 
vnímáme posun k  automatizaci. Dochází 

k omezování lidské činnosti a  jejímu nahra-
zování automatizovanými systémy,“ podotýká 
Kristýna Čerstvá. Kromě automatizace se firmy 
z hlediska technologického vývoje zaměřují na 
zjednodušování identifikace a zavedení jednot-
ných kódů v  celém dodavatelsko-odběratel-
ském řetězci. Zvažuje se implementace RFID, 
IoT a beacon tagů pro sledování obalů a zboží 
v nich. „Stále více firem tyto technologie testuje 
a  uvažuje o  jejich zavedení. Vhodné jsou pro 
ně plastové vratné obaly, protože nestíní vyso-
kofrekvenčnímu elektromagnetickému záření 
pro přenos dat,“ vysvětluje Bohuslav Černý.

Balení v automotive za pomoci 

videomappingu

Foto: Š
koda Auto

CHEP CZ: „Sou-
časným trendem 

je  jednoznačně odklon 
od jednorázových obalů kvůli 

nutnosti přebalování. K  přebalování 
do interních plastových obalů je potřeba 
kromě prostoru ve skladu i lidská síla, což je při 
dnešní úrovni nezaměstnanosti v České repub-
lice opravdu velký problém.“

Poněkud odlišně vnímá situaci ve využití obalů 
z vlnité lepenky Jan Kaprhál. „Automotive zákaz-
níci sledují vývoj směrem k udržitelným obalům. 
Jednorázové plasty jsou v  mnoha případech 
eliminovány a nahrazeny recyklovatelným, ob-
novitelným a  biodegradabilním materiálem. 
Nahrazujeme proto polystyrenové inserty 
a buffery alternativou z vlnité lepenky, i když ne 
vždy to lze.“

Marek Fedor
key account manager
CHEP CZ

„ÚROVEŇ 
NEZAMĚSTNANOSTI 
JE KLÍČOVÁ“
Ke klíčovým faktorům, které ovlivňují 
obalový trh v  automobilovém průmys-
 lu, patří úroveň nezaměstnanosti, ceny 
pohonných hmot, cena dřeva, tlak na 
ekologii nebo hygienické standardy ve 
výrobě.
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Rozhodování automobilek se při výběru obalů 
odvíjí od několika stěžejních faktorů. Jedním 

z nejdůležitějších je samozřejmě cena, ale 
pouhá orientace na cenovou politiku 

není vždy prozíravá do budoucna. 
„Přestože hlavní roli při výběru 

dodavatele hraje především 
cena, měla by mít při roz-

hodování ještě větší váhu 
kvalita obalu. S kvalitou obalu 

jde totiž ruku v  ruce také ná-
vratnost investice,“ zdůrazňuje 

Kristýna Čerstvá z  marketingu spo-
lečnosti BITO skladovací technika CZ. Na 

šikovnost obchodníka uplatnit kvalitu sází 
také innovation & marketing manager CZ/SK 

ze společnosti Smurfit Kappa Czech Jan Kapr-
hál: „Pokud zákazníkovi ukážeme hodnotu, kte-
rou mu vyšší cena obalu dokáže přinést v celém 
dodavatelském řetězci – protože ne vždy vzniká 
úspora pouze v jednom oddělení – zajímá ho to 
a je ochoten změnu realizovat.“

Potenciál pro zavádění úsporných řešení v au-
tomobilové logistice je podle Bohuslava Čer-
ného, key account managera firmy Schoeller 
Allibert Czech Republic, stále vysoký a týká se 
výrazně i obalů: „Logistiku a tím pádem náklady 
zeštíhluje například používání standardizova-
ných obalů.“ Pozitivní dopad mají rovněž obaly, 
které redukují objem v prázdném stavu a ušetří 
za zpětný transport a skladování. Nutnost čas-
tých a  nákladnějších nákupů a  následné likvi-

Automotive je jedním z nejdynamičtějších průmyslových oborů a vysokými nároky na efektivní logistiku táhne 
vpřed i své dodavatele. Nová obalová řešení se ale musí umět na trhu a u klientů prosadit. Díky inovativnosti 
a progresivitě se dodavatelům obalových řešení v tomto ohledu daří.

Vyšší investice 
do obalů 
automobilkám 
dlouhodobě ušetří

OBOROVÉ ŘEŠENÍ

R
dace zase eliminuje nahrazení jednorázových 
balení vratnými obalovými jednotkami s  delší 
životností.

„Pro firmy je někdy cesta ke změně 
složitá a  například jiné nastavení 
procesu představuje krátkodobé 
nepohodlí nebo musí investo-
vat do nových zařízení, jako 
jsou balicí linky. V  dlouhodo-
bém měřítku ale velmi uspoří,“ 
uzavírá Jan Kaprhál.

BEZ PRACHU A VLÁKEN
„Snahou v  automobilovém průmyslu je od-
stranit z  výroby vlákna a  prach z  obalů, který 
způsobuje nekvalitu vyráběných dílů,“ říká Bo-
huslav Černý. Surovinové nečistoty z dřevěných 
palet a  kontejnerů či prach z  kovových obalů 
kontaminují lakované a pokovované díly, trysky, 
trubičky, ložiska nebo ozubená kola a  mohou 
je poškodit, případně způsobit nefunkč-
nost dílů. „Řešením je zavedení plasto-
vých vratných průmyslových obalů, 
které výrazně zvýší čistotu výroby 
a  sníží zmetkovitost,“ navrhuje 
Bohuslav Černý. Problém le-
penky, kterou nelze použít 
nejen kvůli čistotě pro-
středí ve výrobě, zmiňuje 
i  Marek Fedor, key account 
manager divize automotive & 
industrial solutions společnosti 

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

„Značně diskuto
vaný nedosta

tek 

lid
í v posledních le

tech patří
 

k hybatelům in
ovací v oboru
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Zmíněný a  stále značně 
diskutovaný nedostatek lidí 
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obecně v průmyslu, tak i v automotive 
vnímáme posun k  automatizaci. Dochází 

k omezování lidské činnosti a  jejímu nahra-
zování automatizovanými systémy,“ podotýká 
Kristýna Čerstvá. Kromě automatizace se firmy 
z hlediska technologického vývoje zaměřují na 
zjednodušování identifikace a zavedení jednot-
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v nich. „Stále více firem tyto technologie testuje 
a  uvažuje o  jejich zavedení. Vhodné jsou pro 
ně plastové vratné obaly, protože nestíní vyso-
kofrekvenčnímu elektromagnetickému záření 
pro přenos dat,“ vysvětluje Bohuslav Černý.
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CHEP CZ: „Sou-
časným trendem 

je  jednoznačně odklon 
od jednorázových obalů kvůli 

nutnosti přebalování. K  přebalování 
do interních plastových obalů je potřeba 
kromě prostoru ve skladu i lidská síla, což je při 
dnešní úrovni nezaměstnanosti v České repub-
lice opravdu velký problém.“

Poněkud odlišně vnímá situaci ve využití obalů 
z vlnité lepenky Jan Kaprhál. „Automotive zákaz-
níci sledují vývoj směrem k udržitelným obalům. 
Jednorázové plasty jsou v  mnoha případech 
eliminovány a nahrazeny recyklovatelným, ob-
novitelným a  biodegradabilním materiálem. 
Nahrazujeme proto polystyrenové inserty 
a buffery alternativou z vlnité lepenky, i když ne 
vždy to lze.“

Marek Fedor
key account manager
CHEP CZ

„ÚROVEŇ 
NEZAMĚSTNANOSTI 
JE KLÍČOVÁ“
Ke klíčovým faktorům, které ovlivňují 
obalový trh v  automobilovém průmys-
 lu, patří úroveň nezaměstnanosti, ceny 
pohonných hmot, cena dřeva, tlak na 
ekologii nebo hygienické standardy ve 
výrobě.
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OBALOVÝCH INOVACÍ PŘIBÝVÁ
Na přechod k  automatizaci zareagovala spo-
lečnost BITO skladovací technika CZ uvedením 
nové přepravky XL Motion, která je vyvinutá pro 
automatizované skladování a uplatní se v provo-
zech AKL, při manipulaci na dopravnících nebo 
v systému shuttle. „Stěny XL Motion jsou hladké 
a uzavřené, uchopovací otvory mohou být i ote-
vřené. Speciálně řešené dno s žebrováním upro-
střed zaručuje stabilitu a minimální provozní hluk 
a ani při maximálním zatížení nedochází k jeho 
průhybu,“ popisuje Kristýna Čerstvá.

Další novinkou a zároveň jedním z vítězů v sou-
těži Obal roku 2019 je kontejner od Schoeller 
Allibert Czech Republic. Paletový kontejner 
Magnum Optimum 1208 z  plastu byl vyvinut 
jako alternativa ke kovovému gitterboxu a dal-
ším obalům s rozměrem 1200 × 800 mm. „Git-
terbox je železný a těžký. Rez znečisťuje výrobu 
a zbytkovým magnetismem ulpívá na dílech, což 
způsobuje velké kvalitativní potíže. S hmotností 
85 kilogramů gitterbox odebírá hodně váhy na 
kamionu a  nelze naložit více zboží,“ zmiňuje 
hlavní nevýhody desítky let sloužícího kontej-
neru Bohuslav Černý. Kromě lehkého a nereza-
vějícího plastu se Magnum Optimum 1208 dá 
také složit, což ušetří náklady na zpětnou pře-
pravu a  prostory při skladování. Oproti gitter-
boxu má také hladké stěny, tudíž nepotřebuje 
další proložky či vkládaný materiál.

Ocenění ze soutěže Obal roku si v  minulém 
roce odnesla také šikmina firmy Smurfit Kappa 
Czech, která vyřešila problémy s  ukládáním 
dveřního těsnění do aut na europaletu. Stan-
dardní uložení nebylo možné, proto se díky 
nové vložce (resp. dvěma identickým, na jedné 

straně zkosenými a šikminou ukládanými proti 
sobě) povedlo těsnění vkládat našikmo. Paleta 
zůstává maximálně využita a počet umístěných 
balení se zvýšil o 25 %. „Zajímavé obaly máme 
i  ve světě. Příkladem z  Nizozemska je obal na 
čelní skla kamionu Scania, kde se místo poly-
styrenových bufferů použil hexacomb. Obal je 
dostatečně bezpečný na převoz i manipulaci,“ 
vysvětluje Jan Kaprhál.

Cestou standardizace nabídky jde společnost 
CHEP. „Jako první poolingový provider doká-
žeme nabídnout nejen německý standard obalů 

VDA, ale také francouzský 
standard Odette,“ uvádí Marek 
Fedor. Nový box Galia firmy 
CHEP standardy francouzské 
automobilové asociace splňují.

EFEKTIVITU 
I UDRŽITELNOST
Ve vztahu k  obalům se auto-
mobilový průmysl rozhodně 
zaměřuje na efektivitu. Pokud 
se například vývojáři povede 
do přepravního obalu umístit 
více kusů, je zákazník spokojen. 
Dalšími kritérii při výběru obalu 
jsou možnost zapojit obaly do 
automatizovaných řešení, udr-
žitelnost, náklady na údržbu či 
kompatibilita obalů v rámci ce-
lého dodavatelského řetězce.

Jan Kaprhál
innovation & 
marketing manager 
CZ/SK
Smurfit Kappa 
Czech

„OBALOVÉ DODÁVKY 
JIT PŘÍMO PŘED LINKU 
SE CENÍ“
Čas je jedním z aspektů, které automo-
bilky řeší. Zákazník potřebuje zabalit 
produkt teď a  tady, ale nechce plýtvat 
drahocennou plochou výrobního zá-
vodu pro skladování. Proto je just-in-
-time dodávka kompletně sestaveného 
obalu (kombinace palety a přepravního 
obalu, výztuh, fixace apod.) přímo před 
výrobní linku benefit, který ocení.

Kontejnery z plastu nahrazují dlouhodobě používané kovové gitterboxy.
Foto: Schoeller Allibert Czech Republic
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V obecnějším smyslu se roll-upy 
a  další prezentační systémy 

materiálově odlehčují, ze-
jména se využívá hliník 

a  plasty. Podobných pre-
zentačních prostředků je více. 

„Kromě roll-upů se jedná o  různé 
textilní stěny, A-stojany, totemy, pro-

mostolky a  třeba také nafukovadla,“ vy-
jmenovává Radek Smékal, project manager 

ve společnosti Promoteri.eu.

Zároveň platí, že v  poslední době dochází 
k  útlumu rozšíření roll-upů. Tento levný typ 
nosiče je stále více nahrazován interaktivními 
POS prostředky, jako jsou hologramy, LED obra-
zovky či jiné, jak poznamenává Marek Končitík, 
obchodní ředitel ve společnosti Dago. Aktuální 
trendy jsou založeny na bázi kombinace mate-
riálů (kov, plast, nově i karton) a také originalitě 
nápadů. „Místo obyčejného prezentéru zákaz-

POP/POS

V

Roll-up zná snad každý – je skladný, snadno přeno-
sitelný obvykle v uzavíratelném látkovém obalu 
a rychle postavitelný. Uplatnění najde nejčas-
těji v interiéru při krátkodobých nebo střed-
nědobých akcích. Vývoj v  oblasti POS/POP 
prostředků se však ubírá směrem k pokročilejším 
a nezřídka interaktivním nosičům.

Roll-upy ustupují 
sofistikovanějším 
nosičům

níci preferují 
n á k l a d n ě j š í 
a  originálnější ře-
šení, jako jsou např. 
celé prezentační stoly 
z  lamina s  brandem či 
světelným logem, doplněné 
o  kompletní vizuál dané kam-
paně,“ vysvětluje Marek Končitík.

POKROČILÉ MOŽNOSTI PREZENTACE
Zvýšený zájem aktuálně zaznamenávají 
kupříkladu stojany (displeje) z  vlnité lepenky. 
„Jedná se o tzv. in-outové akce, které se dříve 
využívaly hlavně v  předvánočním období. Do 
řetězců se stojany dodávají již naplněné zbožím 
a připravené k prodeji. Když je zboží vyprodáno, 
stojany se snadno zlikvidují a uvolní místo jiným 
výrobkům,“ poznamenává Leoš Máslo, project 
manager POS & POP ve společnosti Thimm 
pack‘n’display.

Řetězce tak 
mohou snadno 

rozšiřovat a obměňo-
vat svou nabídku a stávají se 

pro své zákazníky atraktivnějšími, 
protože nabízejí stále něco nového. 

Leoš Máslo dodává: „I  pro výrobce je tento 
formát zajímavý. Mají tak totiž možnost umístit 
své zboží do obchodu na zkoušku nebo zviditel-
nit svůj nový produkt mimo regál.“

HLEDEJTE SPRÁVNÁ MÍSTA
Základním faktorem úspěchu POS/POP pro-
středků je podle Marka Končitíka nalezení 
„správných míst“. Jde o  plochy, kde zadavatel 
z prostoru nejvíce vytěží v souladu se zadaným 
cílem. „Řada klientů neustále hledá v původních 
nápadech a  již neinovuje, nehledá nové mož-
nosti. V současnosti dochází ale ke změně to-
hoto myšlení a klienti jsou ochotni hledat nové 
možnosti, nové POS materiály, realizovat raději 
méně kvalitnějších prostředků nežli neustále 
opakovat dřívější realizace,“ popisuje Marek 
Končitík. A  tak v  dnešní době můžeme vidět 
elektronické nosiče, POS materiály s emočními 
prvky, objemově rozsáhlé realizace nebo tech-
nologicky velmi složitá řešení.

„DŮRAZ SE STÁLE VÍCE KLADE 
I NA KVALITU A DESIGN POTISKU“
Právě u POS/POP produktů sledujeme, že je kladen vyšší 
důraz jak na promyšlené konstrukce, tak na kvalitu potisku 
a tiskový design vůbec. Stále více se využívá digitální tisk, 
který umožňuje výrobu POS/POP produktů už od jednoho 
kusu. Přibývá malosériových zakázek a tím, že z procesu 
přípravy tisku odpadá zajištění tiskového štočku (pro digi-
tální tisk není potřeba!), mají marketéři možnost pro každý 
nový druh ve svém sortimentu flexibilně měnit a upravo-
vat grafiku stojanů.

Leoš Máslo
project manager POS & POP
Thimm pack’n’display

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

V  dnešní době je již 
dostupná široká škála 
roll-upů různého stylu 
a technického provedení. Při 
jejich výběru bychom měli zvážit 

také četnost po-
užití a  volit variantu, 
která dovolí nosič opako-
vaně použít.

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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FLEXIBILNÍ OBALY 
S ÚČINNOU BARIÉROU
Laminátové fólie patří k  velmi 
populárním bariérovým mate-
riálům především pro potravináře či 
oblast pet food. Větší gramáže pak na-
cházejí své uplatnění v sortimentu lamináto-
vých tub. K výrobcům jak materiálů, tak i obalů 
včetně potisku patří skupina Al Invest. Zatímco 
její divize Tapa Tábor se zabývá spíše flexibilními 
(včetně kompozitů) obaly na bázi plastů, které 
dokáže dodávat i  ve vícebarevně flexotiskově 
potištěné verzi, moravský Al Invest Břidličná 
patří k výrobcům kompozitů z hliníku, který zde 
rovněž vyrábí. Obaly na bázi hliníku ve spojení 
s papírem či plastem využívá především mléká-
renský, tabákový a farmaceutický průmysl.

K dalším segmentům patří cukrovinky, dehydro-
vané a suché poživatiny apod. Laminátové fólie 
a obaly včetně následného potisku především 
hlubotiskem či flexotiskem vyrábí ve u i skupina 
OTK Group. Použití jednotlivých vrstev v obalu 
v  různých kombinacích závisí na požadavku 
bariérových vlastností, finálním vzhledu obalu 
a  požadavcích klienta. Granitol vedle jedno-
vrstvých substrátů vyrábí i řadu laminátů, které 
vykazují optimální mechanickou pevnost, ro-
bustnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Fólie 
je možné potisknout až 10 barvami. Chráněným 
obchodním názvem pro vícevrstvé fólie vyrá-
běné technologií bezrozpouštědlové laminace 
vrstvením jednotlivých fólií (dvě vrstvy – du-

plex, tři vrstvy – triplex) 
materiálově různých typů 

v  této společnosti je značka 
Lamiten. Obalové fólie o  tloušťce 

8–40 µm vyráběné pod značkou Tat-
rafan dodává i známý slovenský výrobce 

Chemosvit. Environmentální novinkou 
oceněnou Obalem roku je od této společnosti 

obal na pečené italské lískové ořechy, ve kterém 
byl nahrazen metalizovaný polyester bílou fólií 
a  jako bariérová vrstva byl použit EVOH, čímž 
se podařilo zcela vyloučit hliník. Nový materiál, 
který splňuje stejné podmínky trvanlivosti vý-
robku, je nyní snáz recyklovatelný.

Na českém trhu se běžně setkáváme i s řadou 
laminátů ze zahraničí, k nejznámějším patří flexi-
bilní materiály holdingu Constantia Flexibles, 
který v ČR a SR zastupuje společnost Co-
lorCap Czech. Firma nabízí fólie v jed-
novrstvém i vícevrstvém provedení.

SPOTŘEBITEL BARIÉROVÉ 
OBALY OCEŇUJE
Současný akcent na 
zdravý životní styl 
bariérovým oba-
lům poměrně 
hodně na-
h r á v á . 

Trendem pro moderního spotřebitele 
je důraz na trvanlivost produktů bez 
použití konzervačních látek. Tomu velmi 
často bez použití bariérového obalu nelze 
dostát. Greiner Packaging nabízí klientům hned 
dvě patentované bariérové technologie – IBT 
(inert barrier technology) a MBT (multi barrier 
technology). Bariérová vrstva IBT je flexibilní a je 
vhodná pro sterilizaci i pasterizaci. Nemá vliv na 
transparentnost ani na hmotnost kelímku, což 
je důležitý faktor, pokud jde o logistiku a emise 
CO2. Neovlivňuje ani způsob likvidace či recyk-
laci. Multibariérová technologie MBT, s vložením 
speciální bariérové vrstvy z EVOH nebo PA do 
standardního plastu (PP nebo PET), umožňuje 
výrobu produktů s  vysokou transparentností 

a současně možností plnění za horka.

K  dalším dodavatelům bariérových 
obalů patří Aledeto. Kromě obalů má 

tato společnost i širokou nabídku 
laminovaných fólií pro potisk 

ofsetovým tiskem. Fólie 
mohou být lesklé, matné, 

polomatné, sametové, 
metalické i  embo-

sované.
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„KOMPOZITNÍMI OBALY PROTI 

PLÝTVÁNÍ POTRAVIN“

„PAPÍROVÁ BRČKA 

PRO VŠECHNY“

První digitální laserový výsek vlnité 
lepenky v rámci Evropy byl realizován v ČR!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu 30. ledna 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na Facebooku,
ale náš profil nesledujete? 
Staňte se naším fanouškem!
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Vývoj obalů vždy vychází především z ochranné 
funkce, kterou musí obaly primárně plnit. 

Tuto funkci není možné zajistit pouze sa-
motnou konstrukcí, ale vždy ve spo-

jení s  vhodným materiálem. Každý 
z obalových materiálů má své vý-

hody a  nevýhody. Mezi hlavní 
výhody kompozitních mate-

riálů patří, že mohou díky více 
vrstvám lépe a účinněji vytvá-

řet potřebné bariéry vůči řadě 
negativních vlivů ovlivňujících 

kvalitu baleného produktu. 
Mezi tyto vlivy patří přede-

vším vytváření účinných ba-
riér vůči kyslíku, vlhkosti, 
ztrátě aromatu, mast-
notě apod. S bariérovými 
kompozitními obaly se mů-
žeme setkat u  nápojových kar-
tonů, některých typů plastových 
láhví, tub i flexibilních obalů.

NÁPOJOVÝ KARTON – OBLÍBENÝ 
SPOTŘEBITELSKÝ OBAL

Spotřebitel u  těchto obalů, které 
se využívají především na balení 

mléka, džusů a  vína, oceňuje 
nízkou hmotnost, atrakti-

vitu designu i  prodlou-
ženou trvanlivost, 

kterou obal díky 
svému složení 

ve spojení 
s   plnicí 

OBALY A DESIGN

V

Kompozitní materiály jsou složeny z více druhů materiálů, které nelze dobře mechanicky separovat. Kompozita se 
vyskytují jak ve spojení s plastem či kovovými fóliemi, tak i papírem. I když je pravda, že u řady kompozitních mate-
riálů je poněkud náročnější recyklace, není možné zapomínat na mnoho výborných vlastností, které poslouží k lepší 
ochraně produktu nebo i k jeho prodloužené trvanlivosti.

Kompozitní materiály 
pod drobnohledem

30

20 let
o designu obalů

technologií produktu poskytuje. Vysoce hygie-
nický typ obalu šetří i náklady na energie, není 
potřeba ho skladovat v chladničce. Není divu, že 
nápojové kartony patří k velmi oblíbeným, uvádí 
se, že v ČR se ročně uvede na trh přes 17 000 tun 
nápojových  kartonů.

K  hlavním producentům patří společ-
nosti Tetra Pak, EloPak a  SIG Com-

biblock. Všichni tři hlavní výrobci 
nápojových kartonů dbají i  na 

udržitelnost svých pro-
duktů. Týká se to hlavně 

majoritní papírové 
složky, která tvoří až 

75 % obalu. Spotřebitel se 
na obalech může velmi často 

setkat s  označovacím logem 
FSC (Forest Stewardship Council), 

které pro zákazníka vždy znamená 
záruku, že svým nákupem nepřispívá 

k devastaci lesů či pralesů ani nepodporuje 
nezákonnou těžbu dřeva.

Výrobci nápojových kartonů ostatně neustále 
vyvíjejí řadu environmentálně příznivých aktivit. 
Např. společnost Tetra Pak se zavázala, že do 
roku 2020 dosáhne úrovně recyklace nápojo-
vých kartonů asi 40 %. Velký reklamní potenciál 
má u těchto obalů jejich poměrně fádní, pro lo-
gistiku však bezkonkurenčně nejlepší tvar. Vedle 
líbivých i občas netradičně výrazných (přede-
vším u  džusů) designů mohou mít tyto obaly 
i  přesah do virtuální reality, jako tomu je např. 
u pilotního projektu, který představila v loni na 
jaře společnosti Tetra Pak. V podstatě se jedná 
o  propojenou platformu pro balení, která vy-
užívá progresivních dostupných technologií 
typu Industry 4.0, díky kterým „proměňuje“ 
kartony na mléko a  šťávy na interaktivní infor-

mační kanály, plnohodnotné datové nosiče 
a  digitální nástroje. Interaktivní komuni-

kace s vir tuální realitou pro nakupující 
znamená možnost přístupu k  ob-

rovskému množství informací, 
například kde byl produkt 

vyroben, odkud pocházejí 
jednotlivé ingredience 

a kde je možné obal či 
zbytkové produkty 

recyklovat.

Jana Žižková
redaktorka

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

První digitální laserový výsek vlnité 
lepenky v rámci Evropy byl realizován v ČR!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu 30. ledna 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na Facebooku,
ale náš profil nesledujete? 
Staňte se naším fanouškem!
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FLEXIBILNÍ OBALY 
S ÚČINNOU BARIÉROU
Laminátové fólie patří k  velmi 
populárním bariérovým mate-
riálům především pro potravináře či 
oblast pet food. Větší gramáže pak na-
cházejí své uplatnění v sortimentu lamináto-
vých tub. K výrobcům jak materiálů, tak i obalů 
včetně potisku patří skupina Al Invest. Zatímco 
její divize Tapa Tábor se zabývá spíše flexibilními 
(včetně kompozitů) obaly na bázi plastů, které 
dokáže dodávat i  ve vícebarevně flexotiskově 
potištěné verzi, moravský Al Invest Břidličná 
patří k výrobcům kompozitů z hliníku, který zde 
rovněž vyrábí. Obaly na bázi hliníku ve spojení 
s papírem či plastem využívá především mléká-
renský, tabákový a farmaceutický průmysl.

K dalším segmentům patří cukrovinky, dehydro-
vané a suché poživatiny apod. Laminátové fólie 
a obaly včetně následného potisku především 
hlubotiskem či flexotiskem vyrábí ve u i skupina 
OTK Group. Použití jednotlivých vrstev v obalu 
v  různých kombinacích závisí na požadavku 
bariérových vlastností, finálním vzhledu obalu 
a  požadavcích klienta. Granitol vedle jedno-
vrstvých substrátů vyrábí i řadu laminátů, které 
vykazují optimální mechanickou pevnost, ro-
bustnost a odolnost vůči vnějším vlivům. Fólie 
je možné potisknout až 10 barvami. Chráněným 
obchodním názvem pro vícevrstvé fólie vyrá-
běné technologií bezrozpouštědlové laminace 
vrstvením jednotlivých fólií (dvě vrstvy – du-

plex, tři vrstvy – triplex) 
materiálově různých typů 

v  této společnosti je značka 
Lamiten. Obalové fólie o  tloušťce 

8–40 µm vyráběné pod značkou Tat-
rafan dodává i známý slovenský výrobce 

Chemosvit. Environmentální novinkou 
oceněnou Obalem roku je od této společnosti 

obal na pečené italské lískové ořechy, ve kterém 
byl nahrazen metalizovaný polyester bílou fólií 
a  jako bariérová vrstva byl použit EVOH, čímž 
se podařilo zcela vyloučit hliník. Nový materiál, 
který splňuje stejné podmínky trvanlivosti vý-
robku, je nyní snáz recyklovatelný.

Na českém trhu se běžně setkáváme i s řadou 
laminátů ze zahraničí, k nejznámějším patří flexi-
bilní materiály holdingu Constantia Flexibles, 
který v ČR a SR zastupuje společnost Co-
lorCap Czech. Firma nabízí fólie v jed-
novrstvém i vícevrstvém provedení.

SPOTŘEBITEL BARIÉROVÉ 
OBALY OCEŇUJE
Současný akcent na 
zdravý životní styl 
bariérovým oba-
lům poměrně 
hodně na-
h r á v á . 

Trendem pro moderního spotřebitele 
je důraz na trvanlivost produktů bez 
použití konzervačních látek. Tomu velmi 
často bez použití bariérového obalu nelze 
dostát. Greiner Packaging nabízí klientům hned 
dvě patentované bariérové technologie – IBT 
(inert barrier technology) a MBT (multi barrier 
technology). Bariérová vrstva IBT je flexibilní a je 
vhodná pro sterilizaci i pasterizaci. Nemá vliv na 
transparentnost ani na hmotnost kelímku, což 
je důležitý faktor, pokud jde o logistiku a emise 
CO2. Neovlivňuje ani způsob likvidace či recyk-
laci. Multibariérová technologie MBT, s vložením 
speciální bariérové vrstvy z EVOH nebo PA do 
standardního plastu (PP nebo PET), umožňuje 
výrobu produktů s  vysokou transparentností 

a současně možností plnění za horka.

K  dalším dodavatelům bariérových 
obalů patří Aledeto. Kromě obalů má 

tato společnost i širokou nabídku 
laminovaných fólií pro potisk 

ofsetovým tiskem. Fólie 
mohou být lesklé, matné, 

polomatné, sametové, 
metalické i  embo-

sované.

I k
dyž jsou kompozitn

í o
baly o něco hůře re

cyklo-

vate
lné, m

ají i
 pozitiv

ní s
ociální i 

enviro
nmen-

tální dopady. Díky kom
binaci několik

a 

mate
riá

lů nabízejí p
ro

duktu
 ro

bustn
ější 

barié
ru

 a  p
ro

dlužují j
eho tr

vanliv
ost. 

Díky p
ro

dloužené trvanliv
osti d

o-

chází o
bvykle i k

 m
enším

u plýt-

vání p
otra

vinami. P
ře

devším
 

u  fl
exibiln

ích la
minátů

 lz
e 

doplnit j
eště

 o další b
e-

nefit
y v podobě užit-

ných vlastností 

typu peel e
fekt, 

antifogová 

ú p r a v a 

apod.

Tetra
 Pak uvedla v lo

ňském ro
ce na tr

h pa-

píro
vá brčka. Firm

a zveřejnila
 i te

chnolo-

gii je
jic

h výro
by. Z

 in
ovací te

dy m
ůže 

tě
žit c

elý obalový a potra
vinářský 

prů
mysl. V

 současnosti s
poleč-

nost v
  rá

mci v
lastn

ího R&D 

pracuje na vývoji p
lně bio-

logicky ro
zložite

lných 

materiá
lů.

„KOMPOZITNÍMI OBALY PROTI 

PLÝTVÁNÍ POTRAVIN“

„PAPÍROVÁ BRČKA 

PRO VŠECHNY“

První digitální laserový výsek vlnité 
lepenky v rámci Evropy byl realizován v ČR!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu 30. ledna 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na Facebooku,
ale náš profil nesledujete? 
Staňte se naším fanouškem!
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NEJVĚTŠÍ LOGISTICKÁ AKCE ROKU
LETOS S HLAVNÍM TÉMATEM:

2020
AKCELERACEAKCELERACEAKCELERACE

28–29/05/2020, O2 UNIVERSUM, PRAHA

PROČ BY KAŽDÝ OBALOVÝ PROFESIONÁL 
MĚL NAVŠTÍVIT KONGRES EASTLOG?

 1.  Protože výroba, oběh, spotřeba a recyklace obalů jsou nedílnou součástí logistického řetězce.

 2.  Protože letošním tématem je akcelerace a i obaloví odborníci potřebují držet

tempo s technologickým pokrokem.

 3.  Protože jedním z odpoledních workshopů je E-SHOPLOG zaměřený 

na interní postupy a distribuci zboží.

 4. Protože během odpoledního workshopu RETAILOG se dozvíte novinky z oblasti retailu a FMCG.

 5.  Protože proběhne panelová diskuze zabývající se ekologickou versus ekonomickou 

udržitelností.

 6. Protože jedním z hlavních řečníků je odborník na transformaci podnikání Sean A. Culey.

 7. Protože je to ideální místo na navázání nových obchodních vztahů.

 8. Protože se během večera najde i čas na neformální networking a zábavu.

 9. Protože se kongres koná v nových inovativních prostorách O2 Universum.

10. Protože jako uživatelé logistických služeb máte vstup zdarma.

28–29/05/2020, O2 UNIVERSUM, PRAHA

AKCELERACEAKCELERACEAKCELERACE

28–29/05/2020, O2 UNIVERSUM, PRAHA

AKCELERACEAKCELERACEAKCELERACE

28–29/05/2020, O2 UNIVERSUM, PRAHA

PŘIJĎTE NA UNIKÁTNÍ LOGISTICKOU AKCI!
WWW.EASTLOG.CZ/REGISTRACE
PRO UŽIVATELE LOGISTICKÝCH SLUŽEB JE VSTUP ZDARMA!

SKENUJTE 
A REGISTRUJTE SE PŘÍMO 

VE SVÉM MOBILU
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Automobilový průmysl představuje vysoce inovativní oblast. 
Například automobilka Škoda v současnosti testuje řadu 

nejnovějších řešení. Odlehčené palety, bioplasty nebo 
použití rozšířené reality jako součást koncepce Prů-

myslu 4.0 zvyšují efektivitu při přepravě automo-
bilových komponent. Inovace největší české 

automobilky podtrhují dlouhodobý dyna-
mický vývoj, kterého jsme v automotive 
svědky.

Škoda Auto vyrábí vozy v 14 závodech po celém 
světě. Pro mnoho svých výrobních míst potřebuje 

distribuovat technicky náročné automobilové sou-
části včetně rozložených karoserií, motorů nebo elek-

troniky.

Moderní plasty a kompozity šetří 
 hmotnost a CO

2

Jestliže se na začátku tisíciletí v  klasickém kontejneru pro 
transport dílů a komponentů do zahraničních závodů převá-
žely dvě karoserie, dnes se díky systému nosníků na stejné 
místo vejdou čtyři karoserie.

Logistika mladoboleslavské automobilky však přemýšlí nad 
problematikou snižování CO2 i v souvislosti s kompozitními 
materiály, které dovolí odlehčit kovové palety. Vše ale vyža-
duje zvážení kladů a záporů, proto automobilka spolupracuje 
na vhodných řešeních jak s dodavateli, tak například i s uni-
verzitami. Společně s Technickou univerzitou Liberec nyní 
nastartovala pilotní projekt na odlehčení těžkých kovových 
palet za použití nových materiálů. Nejefektivnějším řešením 
se jeví konstrukce kombinující ocel a lehký kompozit s cílem 
snížení hmotnosti palety o 40 %.

Papír a kompostovatelný 
materiál místo plastů
Další testovanou novinkou je plastový přepravní kontejner, 
tzv. uni paleta. Přínos proti klasické kovové konstrukci je 
zřejmý: nižší hmotnost a tím i úspora produkce CO2. Napří-
klad v indickém závodě v Púně v současnosti zkoušejí také 
kompostovatelné f    ólie a sáčky, které se za kontrolovaných 
aerobních podmínek začínají rozpadat po šesti týdnech.

Od roku 2018, kdy se Škoda Auto začala intenzivněji zabývat 
úsporou v oblasti obalových materiálů, již nepoužívá prokla-
dový materiál z plastů u celkem 482 součástek expedova-
ných do závodů v Číně a Indii. Logistika automobilky začala 
znova používat dodavatelské balení a  touto optimalizací 
ušetřila přibližně 25 000 kusů fólií z ropných produktů.

V minulém roce firma oslovila své dodavatele s výzvou, aby 
optimalizovali balení a  uspořili obalový materiál z  plastu. 
První výsledky se opět brzy vyhodnotí, ale už nyní je patrné, 
že kromě úspory plastů pouhou změnou balení lze některé 
díly dodávat také v sáčcích z papíru. Odpadový papír se navíc 
může dále využít například při tvorbě papírové vlny Ecowool, 
která slouží jako izolace. Je netoxická a  má lepší izolační 
vlastnosti než minerální vlna.

Videomapping pomáhá při balení

Pracovníci v  tzv. CKD centru, kde se balí jed-
notlivé komponenty rozložených vozů pro 
montáž v zámoří, využívají od loňska počí-
tačové technologie z oblasti Průmyslu 
4.0 včetně rozšířené reality. V rámci 
testů mají k  dispozici zařízení, 
které projekcí obrazu na kon-
krétní místo, v  tomto pří-
padě paletu, usnadňuje 
správnou instalaci 
připravených sou-
částek.

Laserové 
projekce 
pomáhají 
zaměstnan-
cům určit správ-
nou polohu dílu na 
paletě. Texty, obrázky, 
a dokonce i videa znázor-
ňují, jak se mají komponenty 
upevnit a chránit. Tento tzv. vi-
deomapping tak urychluje balení 
a pomáhá předcházet nevhodnému 
uchycení, které by mohlo vést k poško-
zení součástek během přepravy. Vedlejším 
přínosem rozšířené reality je omezení tisku 
návodů na papír.

Automobilový průmysl má před sebou nelehkou 
cestu z  hlediska přechodu k  čisté mobilitě. Naznačená 
praxe v největší české automobilce ukazuje, že před celým 
průmys lem stojí i jasné výzvy v oblasti packagingu a logistiky.

Automotive:
palety z kompozitů, 
moderní plasty, balení 
s videomappingem…

A
Svět balení
s využitím podkladů od Škoda Auto

Laserová projekce urychluje balení a pomáhá předcházet nesprávnému 

uložení jednotlivých součástek. 

Foto: Škoda Auto
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Při srovnatelné ceně v jednotlivých kategoriích spiritů, s vý-
jimkou akcí, se obal dostává do velmi důležitého postavení. 

To dále posiluje skutečnost, že téměř třetina lidí kupuje 
lihoviny jako dárek – a v případě, že hledají lahve právě 

za tímto účelem, je pozice obalu ještě podstatnější. 
Celkově se dá říci, že obal je u  alkoholických 

nápojů, konkrétně lihovin, velice důležitým 
aspektem v  oblasti působení na zákaz-
níka. Trendy se v této kategorii ovšem 

nepromítají tak výrazně, jako je tomu 
u jiného rychloobrátkového zboží, po-

travin nebo drogerie.

S  nadsázkou můžeme konstatovat, 
že lihoviny se prodávaly ve skle, pro-

dávají ve skle a  ve skle se prodávat 
budou i nadále. Toto tvrzení je ale sa-
mozřejmě zjednodušující – i ve skleně-
ných     obalech jsou rozdíly a můžeme v nich 

pozorovat určitý vývoj, stejně tak se mezi 
obalové materiály v této kategorii dostávají 

i novinky.

Tvar a barva „šité“ na míru

V zásadě platí několik pravidel – každá 
skupina alkoholických nápojů má 

signifikantní znaky, které se obalu 
týkají. Prodávají se v  typickém 

tvaru lahve i v charakteristic-
kém zabarvení. Například 

vodky prozrazuje ty-
pická kulatá štíhlejší 

lahev z  čirého 
skla, hořkoby-

linné likéry cha-
rakterizuje hranatý 

tvar lahve ze skla zabar-
veného do hněda nebo 

zelena, pro whisky jsou běžné 
rovněž hranaté tvary, ale bez za-

barvení. Zákazník je na tyto aspekty 
zvyklý a  nejrychleji se podle nich ori-

entuje právě před regálem. Výrazné vy-
bočení ze zažitých standardů může přinést 

krátkodobý efekt v podobě zvýšené pozornosti. 
Využívá se ale spíše pro limitované edice, v dlouho-

dobém horizontu se výrobci drží ustálených zvyklostí.

Pokud se některý produkt liší, je jeho nalezení na regálech 
trochu komplikovanější a může být motivem ke změně obalu 
tak, aby se typickým znakům své kategorie přiblížil. Taková 
situace nastala např. u hořkobylinného likéru Fernet Stock. 
Loni prošel velmi výrazným redesignem, který zahrnoval i od-

lišný tvar lahve a změnu etiket. Nastala tedy proměna 
celkového vzezření produktu. Pokud už dochází 

k  takové obměně, snaží se výrobci o  kvalitní 
a výrazný design lahví i etiket a využívají slu-

žeb návrhářů a designérských studií. Na 
novém vzhledu láhve Fernetu Stock se 

podílelo designérské studio Fiala & 
Šebek. Láhev je nyní o něco nižší a širší 

a  poprvé za dobu existence tohoto ná-
poje dostala hrany, díky nimž vypadá moder-

něji a efektněji. V základně lahve v čelní i zadní 
části je vytlačený letopočet 1927, od kterého se 

historie Fernetu Stock počítá. Vzhled lahve, etiket 
i  nového loga odkazuje na základní hodnoty Fernetu 

Stock – řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.

Etiketa podtrhuje poctivé řemeslo

Co se v oblasti lihovin mění podstatně více než obaly, jsou 
etikety. Trendové etikety současnosti často evokují ruční 
výrobu, připomínají typické znaky nápojů a  zdůrazňují ře-
meslný aspekt výroby. Využívají se i  moderní technologie 
– hologramy a efekty, které se objevují jen při namrazení na 
správnou teplotu, možnost personalizace etiket sdělením 
přímo pro konkrétního zákazníka a podobně.

Někdy zaznamenáme také alternativy skla, i když jejich výskyt 
není v kategorii lihovin častý. V loňském roce přišel největší 
světový výrobce lihovin, britská společnost Diageo, s novin-
kou – takzvanými pocketkami. Jedná se o balení o objemu 
200 ml ve speciálním typu tvrzeného plastu. Plast je z 95 % 
recyklovatelný, na výrobě a vývoji se podílelo britské studio 
Love. Tvar aspiruje na oslovení mladší cílové skupiny a je in-
spirován formátem mobilních telefonů. Při vývoji obalu byl 
využitý 3D tisk. Na finálním designu se potom v limitovaných 
edicích mohou podílet různí umělci a  jiné osobnosti. Na 
český trh se „pocketky“ dostaly v poslední čtvrtině loňského 
roku a představovaly jednu z nejvýraznějších inovací v oblasti 
obalů pro lihoviny.

Je možné, že se směrem k alternativním materiálům vydá 
více výrobců, v letošním roce ale lihoviny zůstanou domé-
nou skla.

    Spirits: Sklo bylo, 
je a bude

Obal pomáhá prodávat, to je fakt, který platí patrně v téměř všech oborech. A jiné to není ani 
v kategorii alkoholických nápojů a lihovin. Podle průzkumů chování nakupujících se ukazuje, 
že i když jdou do obchodu s cílem koupit si lahev alkoholu, pro konkrétní lahev se více než 80 % 
z nich rozhodne až přímo v obchodě. S ohledem na to, že z regálů se nakupuje 74 % lihovin, je to 
většina všech prodejů. Při výběru z regálu pak hraje roli cena, na kterou se dívají nakupující jako 
první, a hned potom obal.

P
    Tomáš Hejkal
ředitel marketingu, Stock Plzeň-Božkov
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Foto: Stock Plzeň-Božkov
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Automobilový průmysl představuje vysoce inovativní oblast. 
Například automobilka Škoda v současnosti testuje řadu 
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části včetně rozložených karoserií, motorů nebo elek-

troniky.

Moderní plasty a kompozity šetří 
 hmotnost a CO

2

Jestliže se na začátku tisíciletí v  klasickém kontejneru pro 
transport dílů a komponentů do zahraničních závodů převá-
žely dvě karoserie, dnes se díky systému nosníků na stejné 
místo vejdou čtyři karoserie.

Logistika mladoboleslavské automobilky však přemýšlí nad 
problematikou snižování CO2 i v souvislosti s kompozitními 
materiály, které dovolí odlehčit kovové palety. Vše ale vyža-
duje zvážení kladů a záporů, proto automobilka spolupracuje 
na vhodných řešeních jak s dodavateli, tak například i s uni-
verzitami. Společně s Technickou univerzitou Liberec nyní 
nastartovala pilotní projekt na odlehčení těžkých kovových 
palet za použití nových materiálů. Nejefektivnějším řešením 
se jeví konstrukce kombinující ocel a lehký kompozit s cílem 
snížení hmotnosti palety o 40 %.

Papír a kompostovatelný 
materiál místo plastů
Další testovanou novinkou je plastový přepravní kontejner, 
tzv. uni paleta. Přínos proti klasické kovové konstrukci je 
zřejmý: nižší hmotnost a tím i úspora produkce CO2. Napří-
klad v indickém závodě v Púně v současnosti zkoušejí také 
kompostovatelné f    ólie a sáčky, které se za kontrolovaných 
aerobních podmínek začínají rozpadat po šesti týdnech.

Od roku 2018, kdy se Škoda Auto začala intenzivněji zabývat 
úsporou v oblasti obalových materiálů, již nepoužívá prokla-
dový materiál z plastů u celkem 482 součástek expedova-
ných do závodů v Číně a Indii. Logistika automobilky začala 
znova používat dodavatelské balení a  touto optimalizací 
ušetřila přibližně 25 000 kusů fólií z ropných produktů.

V minulém roce firma oslovila své dodavatele s výzvou, aby 
optimalizovali balení a  uspořili obalový materiál z  plastu. 
První výsledky se opět brzy vyhodnotí, ale už nyní je patrné, 
že kromě úspory plastů pouhou změnou balení lze některé 
díly dodávat také v sáčcích z papíru. Odpadový papír se navíc 
může dále využít například při tvorbě papírové vlny Ecowool, 
která slouží jako izolace. Je netoxická a  má lepší izolační 
vlastnosti než minerální vlna.

Videomapping pomáhá při balení

Pracovníci v  tzv. CKD centru, kde se balí jed-
notlivé komponenty rozložených vozů pro 
montáž v zámoří, využívají od loňska počí-
tačové technologie z oblasti Průmyslu 
4.0 včetně rozšířené reality. V rámci 
testů mají k  dispozici zařízení, 
které projekcí obrazu na kon-
krétní místo, v  tomto pří-
padě paletu, usnadňuje 
správnou instalaci 
připravených sou-
částek.

Laserové 
projekce 
pomáhají 
zaměstnan-
cům určit správ-
nou polohu dílu na 
paletě. Texty, obrázky, 
a dokonce i videa znázor-
ňují, jak se mají komponenty 
upevnit a chránit. Tento tzv. vi-
deomapping tak urychluje balení 
a pomáhá předcházet nevhodnému 
uchycení, které by mohlo vést k poško-
zení součástek během přepravy. Vedlejším 
přínosem rozšířené reality je omezení tisku 
návodů na papír.

Automobilový průmysl má před sebou nelehkou 
cestu z  hlediska přechodu k  čisté mobilitě. Naznačená 
praxe v největší české automobilce ukazuje, že před celým 
průmys lem stojí i jasné výzvy v oblasti packagingu a logistiky.

Automotive:
palety z kompozitů, 
moderní plasty, balení 
s videomappingem…

A
Svět balení
s využitím podkladů od Škoda Auto

Laserová projekce urychluje balení a pomáhá předcházet nesprávnému 

uložení jednotlivých součástek. 

Foto: Škoda Auto
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Ve vztahu k maloobchodu, kam směřuje značné množství 
vlnité lepenky a  odkud přicházejí nejsilnější impulsy na 

inovativnost, se pr    osazuje vliv digitalizace. Digitální tisk 
či výsek představují zásadní posun v oblasti kvality 

a  individualizace obalů. O podrobnostech jsme 
hovořili s  Martinem Hejlem, jednatelem spo-

lečnosti Thimm pack’n’display.

Maloobchodní obaly procházejí v  po-
sledních letech výraznou proměnou. Vi-

díte nějaký zajímavý trend z nedávné doby?
Zmínil bych například problematiku potištěné plo-

chy u SRP na regále. Proč potiskujeme celý obal, když 
je v regále viditelná pouze přední část, kterou se navíc 

všichni snaží minimalizovat, aby byl co nejvíce vidět pro-
dukt v obalu? A to je velmi často obal potištěn celoplošně, 
včetně boků, zadní části obalu nebo dokonce i  víka, 
resp. části obalu, která se před umístěním SRP do re-
gálu odstraní, aby měl spotřebitel snadný přístup 
k nabízenému produktu. Proč vyžadujeme po-
tisk „neviditelných“ částí obalu? Kolik pro-
cent plochy SRP je v regále vidět a kolik 
plochy se běžně potiskuje? Až si tuto 
disproporci uživatelé obalů uvě-
domí, uspoří nejenom náklady 
za barvy a tiskové štočky, ale 
přispějí i k vyšší udržitel-
nosti tím, že se nebude 
plýtvat barvou na potisk, 
který v  místě prodeje nikdo 
nevidí.

Narážíte zřejmě na digitální tisk. Ten 
je však v  současnosti stále dražší než 
například ofset.
Výše uvedené rychle smaže cenové rozdíly 
mezi klasickými technologiemi (flexotisk, ofset) 
a  digitálním tiskem. Procento pokrytí barvou, které 
u digitálního tisku výrazně ovlivňuje cenu obalu, se tak 
sníží. Díky tomu, že redukujete množství barvy na potisk, 
můžete naplno využívat konkurenční výhody. U digitálního 
tisku nepotřebujete tiskové štočky, jejichž příprava zabere 
v průměru 3–5 dnů.

Jaké další možnosti nabízí digitální tisk pro zákazníka?
Výhodu digitálního tisku pro uživatele obalů vidíme ve fázi 
přípravy grafiky a  tiskových dat. Dobře nachystaná data 
pošlete bez potřeby úpravy pro tisk na strojích rovnou na 
digitální tiskárnu. Protože máte grafické výstupy z tiskárny 
dodavatele předem odsouhlaseny, tak to, co připravíte 
u sebe v grafické agentuře, taky následně tisknete. Odpadá 
přítomnost zákazníka nebo jeho zástupce u nájezdu tisku. 
Digitální tiskárny tisknou běžně CMYK a příprava tiskových 
dat pro ně bývá jednodušší než u flexotisku nebo ofsetového 

tisku. Celý proces od přípravy grafiky až po tisk může probí-
hat v digitální formě (digitální workflow), takže se minimalizují 
chyby, změny jsou snadno viditelné a příprava tiskových dat 
probíhá maximálně rychle.

Existují v případě digitálu nějaká omezení z hlediska počtu 
produkovaných kusů?
Digitálnímu tisku a digitálnímu (laserovému) výseku pro fi-
nální výrobu obalu je zcela jedno, kolik kusů potřebujete. 
Nemusíte myslet na minimální výrobní dávku u dodavatele 
obalů. Prostě vyrábíte „od jednoho kusu“. Tím se vám jako 
marketérovi otevírá možnost testování s  nízkými náklady. 
Vyrobíte minimum, co potřebujete pro otestování nové gra-
fiky či obalu. Jste-li spokojen, začnete objednávat standardní 
objemy. Produktivita dnešních nejnovějších strojů pro digi-

tální tisk je srovnatelná s konvenčním flexotiskem a ofse-
tem. Při výrobě vlnité lepenky používáte jednu vrstvu 

papíru rovnou potištěnou. Do stroje vstupují před-
tištěné archy, přířezy vlnité lepenky. Při změně 

zakázky přestavujete nejnovější digitální la-
serové technologie jen asi 2–5 minut. To 

je časová úspora proti zpracování kon-
venčními výsekovými technologiemi, 

kdy přestavení trvá 20–30 minut. 
Vzhledem k tomu, že se bavíme 

o  digitálních technologiích, 
tedy automatizovaných 

a  robotizovaných 
procesech, přesta-

vování zakázek začíná 
být otázkou „zmáčknutí 

tlačítka“.

Jednou z hlavních výhod digitál-
ního tisku je individualizace…

Digitální tisk umožňuje tisknout kaž-
dou grafiku jinou. Je to jako fotky z  do-

volené. Taky je tisknete na digitální tiskárně 
(doma nebo ve fotostudiu) a  každá je jiná. Vlo-

žíte formát papíru, tisknete a tiskárna neprotestuje. 
Stejně to probíhá u  průmyslového digitálního 

tisku, jen stroj má větší rozměry. Individualizace 
znamená, že do grafiky lze vložit různé kódy – 
QR, slevové nebo výherní. Každý obal tak nese 
jinou informaci, jiný kód, každý produkt 
může být personalizovaný. S tím se dá 
dobře pracovat v  marketingu. Díky 
naskenování QR kódu lze spotře-
bitele přenést do digitálního 
světa a máte-li o něm bližší 
údaje, ten svět můžete 
personalizovat podle 
jeho zjištěných 
přání a potřeb.

Výroba samotné vlnité lepenky bez dalších služeb je minulostí. Trh se za posledních deset 
let posunul značně kupředu a  výrobci přinášejí nová obalová řešení. Vlnitá lepenka coby 
základní materiál zůstává, ale kombinuje se například s jinými typy materiálů, případně se dále 
zušlechťuje. Tím se rozšiřuje sféra možných aplikací a použití pro rozmanitá odvětví a obory.

Vlnitá lepenka: 
Na vlně digitalizace

V

Stanislav D. Břeň
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Plasty: Klíčový 
vynález 20. století

Lehké, levné, odolné a s výbornými bariérovými vlastnostmi. Plasty. „Co je činí úspěšné, jim ale 
i škodí. Tím, že jsou levné a dostupné, se k nim nechováme jako ke zdroji, ale končí často na 
skládkách nebo v horších případech v oceánech,“ říká Ivo Benda, general manager společnosti 
Greiner Packaging Slušovice.

K

Stanislav D. Břeň

Celý rozhovor najdete 

na svetbaleni.c
z 

v rubrice 20 le
t SB.

OD ROKU 1868 ZACÍLENO 
NA OBALY
Greiner se věnuje výrobě obalů od svých 
počátků v  roce 1868. Od těch dob se 
výrazně proměnily typy obalů a použité 
materiály. Zatímco v 19. století se jednalo 
převážně o  uzávěry z  korku, od 60.  let 
20.  století se postupně stává Greiner 
jedním z největších výrobců plastových 
obalů pro potravinářský průmysl. Divize 
Greiner packaging international, jejíž 
součástí je závod ve Slušovicích, vyrostla 
za 60 let od dvou vstřikolisů až k  firmě 
s ročním obratem téměř 700 milionů eur. 
Skupina Greiner dnes nabízí obalová ře-
šení zákazníkům na třech kontinentech. 
Řešení jsou převážně plastová, kdy firma 
v největší míře zpracovává polypropylen 
a polyetylen, ale také PET či polystyren. 
V portfoliu jsou ale také obaly kombino-
vané (papír a plast) nebo plně papírové. 
Při nabídce konkrétního řešení záleží na 
použití obalu a  tím pádem na specific-
kých požadavcích. 

Které plastové obalové materiály jsou nejžádanější a  jaké 
požadavky přicházejí z různých segmentů potravinářství?

S ohledem na naši specializaci a portfolio výrobků jsou 
logicky nejžádanější plastové obaly a  kombinace 

plastu a papíru. Jsme největším výrobcem obalů 
pro mlékárenský průmysl, kam dodáváme 

především různé typy kelímků, vaniček či 
víček. Nabízíme ale také vyfukované obaly 

jako lahve dózy či kanystry. Potravinářství 
a potažmo mlékárenství jsou relativně stabilní 

obory, kde nedochází k  velkým výkyvům v  po-
ptávce. S ohledem na větší akcent na zdravý životní 

styl, kam spadá i  celá řada mlékárenských produktů, 
poptávka po našich obalech již řadu let meziročně roste 

o 3–5 %. Plastový obal je pro potravinářství výbornou volbou 
– je lehký, chrání potravinu a prodlu-
žuje její trvanlivost, zjednodušuje 
přepravu, distribuci a  spotřebu. 
Plasty mají v  současnosti i  nega-
tivní mediální obraz s  ohledem na 
plasty v oceánech. Ale mohou za to 
opravdu plasty, nebo my lidé, kteří je 
tam necháme uniknout? „Protiplas-
tové“ nálady se však na poptávce po 
našich výrobcích neprojevují. Vždy 
se snažíme obal navrhovat tak, aby 
byl co nejvíce udržitelný.

Co rozhoduje o  tom, že plastový 
obal je nejen efektivní i udržitelný?
Udržitelnost je velmi široký pojem. 
Pokusil bych se to zúžit na tři hlavní 
aspekty: 1.  použitý materiál, 2.  re-
cyklovatelnost 3.  uhlíková stopa. 
Samozřejmě jsou tyto aspekty vzá-
jemně provázány. Začněme ma-
teriálem. Zdá se, že v  současnosti 
plasty tahají za kratší konec. Mů-
žeme se dočíst prohlášení velkých 
obchodních řetězců nebo výrobců 
potravin a nápojů, jak se budou zba-
vovat plastů, jak je budou nahrazo-
vat papírem či sklem.

Opravdu se tak děje?
Realita není tak jednoznačná. Podí-
vejte se do obchodů a uvidíte, kolik 
je stále plastových obalů. A ony zů-
stanou, protože se zkrátka často 
jedná o nejlepší volbu. Samozřejmě 
tam, kde lepší volbu představuje 
papír nebo sklo, nemá plast co dělat. 
Problém plastů spočívá ve skuteč-
nosti, že existuje obrovské množství 

druhů. To komplikuje recyklovatelnost. Dá se tak očekávat, že 
postupem času získají dominanci plasty z rodiny polyolefinů 
(tedy PP a PE) spolu s hojně rozšířeným PET. Tím se dostá-
váme k recyklovatelnosti. Kromě volby materiálů je pro re-
cyklovatelnost důležitá i jejich skladba v případě vícevrstvých 
obalů a  zvolený způsob dekorace. Zjednodušeně řečeno 
se nejlépe recykluje jednodruhový transparentní plast bez 
jakékoliv dekorace. Ale recyklovatelnost ještě neznamená 
i automatický podíl recyklátu ve výrobku. Evropská komise 
vydává různé směrnice a nařízení, které mají docílit určitého 
podílu recyklátu v nových výrobcích, a to včetně obalů pro 
potraviny či nápoje. Tady je však nutno zajistit nejen recyklát, 
ale hlavně recyklát takové kvality a čistoty, že jej bude možno 
použít pro výrobu obalů bez rizika kontaminace obsahu.

Jak to lze učinit?
U  řady plastů se nyní jako alternativa pro takovou „čistou 
recyklaci“ jeví chemická recyklace, kdy je polymer rozložen 
zpět na monomer (v podobě oleje) a z něj se může znovu 
vyrobit plast. Vypadá to skvěle, nicméně je to udržitelné na-
příklad z pohledu uhlíkové stopy? A to se dostáváme z mého 
pohledu k tomu nejkomplexnějšímu aspektu udržitelnosti – 
k životnímu cyklu produktu (LCA) a k uhlíkové stopě. Zde je 
třeba porovnat, jaké mají obaly negativní dopady na životní 
prostředí v  podobě generování oxidu uhličitého při jejich 
výrobě (včetně získávání suroviny a  přepravy), používání 
a  likvidaci ve srovnání s  přínosy, kdy díky obalům dochází 
k  omezování plýtvání. A  když se ptáte na efektivitu, tak za 
mne je efektivní obal takový, jenž snižuje plýtvání a při tom 
generuje co nejnižší uhlíkovou stopu.

Vidíte nějaké hrozby pro oblast plastových obalů?
Upřímně je pro mne největší hrozbou špatná informova-
nost veřejnosti a  populismus některých politiků. Za mne 
jsou plasty jedním z největších vynálezů 20. století. Lehké, 
levné, odolné a s výbornými bariérovými vlastnostmi. Co je 
činí úspěšné, jim ale i škodí. Tím, že jsou levné a dostupné, se 
k nim nechováme jako ke zdroji, ale končí často na skládkách 
nebo v horších případech v oceánech. V kombinaci s jejich 
dlouhou životností zde pak máme medializovaný pro-
blém téměř nerozložitelných plastových obalů v pří-
rodě. Problém ovšem není v obalech či plastech 
jako takových, ale ve způsobu nakládání s nimi. 
Proto se v  poslední době hodně mluví 
o oběhovosti plastů a cirkulární ekono-
mice. Cirkularita velmi dobře funguje 
u  papíru či skla, ale u  plastových 
výrobků a obalů zvláště je třeba 
ji vytvořit, doladit. Takže jsme 
zpátky u recyklovatelnosti 
a udržitelnosti, což pro 
mne nejsou hrozby, 
ale spíše výzvy 
a příležitosti.

Ivo Benda
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plochy se běžně potiskuje? Až si tuto 
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za barvy a tiskové štočky, ale 
přispějí i k vyšší udržitel-
nosti tím, že se nebude 
plýtvat barvou na potisk, 
který v  místě prodeje nikdo 
nevidí.

Narážíte zřejmě na digitální tisk. Ten 
je však v  současnosti stále dražší než 
například ofset.
Výše uvedené rychle smaže cenové rozdíly 
mezi klasickými technologiemi (flexotisk, ofset) 
a  digitálním tiskem. Procento pokrytí barvou, které 
u digitálního tisku výrazně ovlivňuje cenu obalu, se tak 
sníží. Díky tomu, že redukujete množství barvy na potisk, 
můžete naplno využívat konkurenční výhody. U digitálního 
tisku nepotřebujete tiskové štočky, jejichž příprava zabere 
v průměru 3–5 dnů.

Jaké další možnosti nabízí digitální tisk pro zákazníka?
Výhodu digitálního tisku pro uživatele obalů vidíme ve fázi 
přípravy grafiky a  tiskových dat. Dobře nachystaná data 
pošlete bez potřeby úpravy pro tisk na strojích rovnou na 
digitální tiskárnu. Protože máte grafické výstupy z tiskárny 
dodavatele předem odsouhlaseny, tak to, co připravíte 
u sebe v grafické agentuře, taky následně tisknete. Odpadá 
přítomnost zákazníka nebo jeho zástupce u nájezdu tisku. 
Digitální tiskárny tisknou běžně CMYK a příprava tiskových 
dat pro ně bývá jednodušší než u flexotisku nebo ofsetového 

tisku. Celý proces od přípravy grafiky až po tisk může probí-
hat v digitální formě (digitální workflow), takže se minimalizují 
chyby, změny jsou snadno viditelné a příprava tiskových dat 
probíhá maximálně rychle.

Existují v případě digitálu nějaká omezení z hlediska počtu 
produkovaných kusů?
Digitálnímu tisku a digitálnímu (laserovému) výseku pro fi-
nální výrobu obalu je zcela jedno, kolik kusů potřebujete. 
Nemusíte myslet na minimální výrobní dávku u dodavatele 
obalů. Prostě vyrábíte „od jednoho kusu“. Tím se vám jako 
marketérovi otevírá možnost testování s  nízkými náklady. 
Vyrobíte minimum, co potřebujete pro otestování nové gra-
fiky či obalu. Jste-li spokojen, začnete objednávat standardní 
objemy. Produktivita dnešních nejnovějších strojů pro digi-

tální tisk je srovnatelná s konvenčním flexotiskem a ofse-
tem. Při výrobě vlnité lepenky používáte jednu vrstvu 

papíru rovnou potištěnou. Do stroje vstupují před-
tištěné archy, přířezy vlnité lepenky. Při změně 

zakázky přestavujete nejnovější digitální la-
serové technologie jen asi 2–5 minut. To 

je časová úspora proti zpracování kon-
venčními výsekovými technologiemi, 

kdy přestavení trvá 20–30 minut. 
Vzhledem k tomu, že se bavíme 

o  digitálních technologiích, 
tedy automatizovaných 

a  robotizovaných 
procesech, přesta-

vování zakázek začíná 
být otázkou „zmáčknutí 

tlačítka“.

Jednou z hlavních výhod digitál-
ního tisku je individualizace…

Digitální tisk umožňuje tisknout kaž-
dou grafiku jinou. Je to jako fotky z  do-

volené. Taky je tisknete na digitální tiskárně 
(doma nebo ve fotostudiu) a  každá je jiná. Vlo-

žíte formát papíru, tisknete a tiskárna neprotestuje. 
Stejně to probíhá u  průmyslového digitálního 

tisku, jen stroj má větší rozměry. Individualizace 
znamená, že do grafiky lze vložit různé kódy – 
QR, slevové nebo výherní. Každý obal tak nese 
jinou informaci, jiný kód, každý produkt 
může být personalizovaný. S tím se dá 
dobře pracovat v  marketingu. Díky 
naskenování QR kódu lze spotře-
bitele přenést do digitálního 
světa a máte-li o něm bližší 
údaje, ten svět můžete 
personalizovat podle 
jeho zjištěných 
přání a potřeb.

Výroba samotné vlnité lepenky bez dalších služeb je minulostí. Trh se za posledních deset 
let posunul značně kupředu a  výrobci přinášejí nová obalová řešení. Vlnitá lepenka coby 
základní materiál zůstává, ale kombinuje se například s jinými typy materiálů, případně se dále 
zušlechťuje. Tím se rozšiřuje sféra možných aplikací a použití pro rozmanitá odvětví a obory.

Vlnitá lepenka: 
Na vlně digitalizace

V

Stanislav D. Břeň

Foto: T
him

m

Celý rozhovor najdete 

na svetbaleni.c
z 

v rubrice 20 le
t SB.
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Klíčový ekodesign
Pro plnění nových recyklačních 
cílů budou nutné změny v  de-
signu samotných obalů. V rámci tzv. 
ekodesignu výrobků a obalů bude cílem 
je konstruovat tak, aby během celého svého 
životního cyklu co nejméně zatěžovaly životní 
prostředí. Měly by tedy déle plnit svůj účel, být 
vyrobeny co nejšetrněji, z co nejvíce recyklovatel-
ných materiálů. Obal si zároveň musí zachovat svoji 
ochrannou funkci a podstatné je také to, aby byl snadno 
identifikovatelný použitý materiál, a to jak pro spotřebitele, 
tak i  pro úpravce a  zpracovatele. Na příslušném trhu pak 
musí pro tyto materiály existovat technologie na jejich další 
zpracování. Neméně důležitá je pak dostatečná poptávka po 
produktech vyrobených z recyklovaných materiálů. K těmto 
změnám by měli firmy motivovat jednak samotní spotře-
bitelé, ale také AOS EKO-KOM, která by do budoucna měla 
podle požadavků EU tzv. ekomodulovat poplatky pro jed-
notlivé obaly podle jejich designu. Cílem není vybrat celkově 
více peněz, ale nastavit poplatky podle dosažitelné recyklace 
konkrétních obalů a jejich dopadu na životní prostředí. Ono 
lze totiž technologicky recyklovat prakticky jakýkoli materiál, 
ale je to otázkou faktických nákladů a ekonomiky takové re-
cyklace a  také otázkou množství takového materiálu na 
trhu. Je tedy na výrobcích, pokud se rozhodnou balit do 
obalu, jehož recyklace je obtížná, a tedy drahá, aby 
zvážili, zda převažují přínosy nad negativy. Na toto 
téma odborníci AOS EKO-KOM s firmami dlou-
hodobě diskutují a konzultují s nimi recyklo-
vatelnost jednotlivých materiálů a obalů.

Kam tyto změny celé odvětví posunou, lze 
v tuto chvíli jen stěží odhadnout, dá se ale předpo-
kládat, že se objeví inovace obalových technologií, 
další recyklační technologie, mohlo by dojít i na stimuly 
pro používání recyklovaných výrobků, jednocestné obaly 
mohou být doplňovány opakovaně použitelnými a některé 
materiály v určitých aplikacích možná vystřídají jiné materiály 
jako kovy, sklo nebo dřevo. Svoji roli bude hrát určitě i fyzikální 
optimalizace obalů – budou lehčí a budou lépe kopírovat vý-
robek, který je do nich zabalen.

To jsou výzvy, které nestojí jen před českým systémem na-
kládání s  odpady, ale naplněním těchto ambiciózních cílů 
se budou v následujících letech intenzivně zabývat všechny 
státy v Evropě. Věříme, že pokračováním v intenzifikaci sběru 
odpadů a rozvoji recyklačních technologií lze nastavených 
cílů dosáhnout a v rámci cirkulárního přístupu tak zajistit lepší 
hospodaření se surovinami.
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Spuštění systému třídění a  recyklace v  podobě, v  jaké jej 
známe dnes, předcházelo několik pilotních projektů – v růz-

ných obcích ČR se testovaly různé modely tříděného 
sběru a formy spolupráce průmyslu s obcemi. Z nich 

nakonec vyšel nejlépe ten stávající, jehož nosným 
pilířem jsou barevné kontejnery rozmístěné 

v husté sběrné síti po celé ČR. S každou třídě-
nou komoditou je spojena konkrétní barva 

sběrné nádoby, respektive návodné sa-
molepky s informacemi o třídění, aby lidé 

s  určitostí věděli, co do příslušného kontej-
neru patří.

450 000 kontejnerů ve službě

Cílem tuzemského systému bylo od samého počátku 
zajistit maximální spotřebitelský komfort. Jednou 
z podmínek byl a je i nadále dostatečný počet ba-
revných kontejnerů, kontejnery musí být pro 
lidi dostupné 24 hodin denně, nesmějí to 
k nim mít daleko, vytřídit do nich odpad 
musí být jednoduché a  pohodlné. 
A  tak zatímco před dvaceti lety 
bylo po celém Česku rozmís-
těno zhruba 30  000 kon-
tejnerů a menších nádob 
na tříděný odpad, 
dnes jich mají lidé 
k  dispozici více 
než 450  000. 
A  průměrná do-
cházková vzdálenost 
k nim se zkracuje – z pů-
vodního čtvrt kilometru na 
současných 91 metrů. S  vy-
tříděným odpadem to tak mají 
lidé často blíž než pro nákup do nej-
bližšího supermarketu nebo večerky 
v okolí. A zatímco na začátku tisíciletí vy-
třídil každý obyvatel ČR průměrných 12‚4 kilo-
gramu odpadu (papíru, plastů, skla, nápojových 
kartonů a kovů), v roce 2018 se výtěžnost na obyva-
tele vyšplhala na 62‚9 kilogramu. Tyto výsledky podle 

aktuálních statistik Eurostatu řadí ČR na 4.  místo v  rámci 
EU28 v míře dosahované recyklace obalů.

I přes dlouhodobě dobré výsledky je však nutn    é tuzemský 
systém dále rozvíjet. V posledních letech se tak kromě kon-
tejnerů na papír, sklo, plasty a nápojové kartony stále více 
objevují na ulicích i šedé nádoby na třídění kovových obalů. 
Kromě rozšiřování a zkvalitňování sběrné sítě jsou teď pro 
tuzemský systém třídění a  recyklace odpadů aktuální vel-
kou výzvou požadavky nové evropské směrnice o obalech 
a odpadech, které bude muset ČR spolu s dalšími členskými 
státy unie v budoucnu plnit a na to je třeba se připravovat 
již nyní. Balíček oběhového hospodářství (CEP) a směrnice 
k  omezení jednorázových plastů (SUP) zavádějí vyšší cíle 

pro recyklaci komunálních odpadů a  jejich odklon od 
skládkování a požadují významné omezení používání 

jednorázových plastů a 90% sběr nápojových PET 
lahví v roce 2029. V souvislosti s tím se objevila 

myšlenka zálohování PET lahví. Je však třeba 
podotknout, že jejich třídění a  recyklace 

funguje bez větších problémů právě 
díky stávajícímu systému třídění, kdy 

již nyní dosahuje ČR vratnosti ná-
pojových PET lahví okolo 80 % 

a  aktuálně tak plníme cíle 
stanovené pro rok 2025.

Plnění nových cílů 
EU chceme do-
sáhnout další 

intenzifikací oddě-
leného sběru odpadů, 

rozvojem sběru v  rámci 
veřejného prostoru, tzv. out 

of home. Plnění cílů napomůže 
i odtřídění části recyklovatelných 

obalových odpadů, které nyní zůstá-
vají ve směsném odpadu, v rámci tech-

nologií pro přípravu paliv z  komunálních 
odpadů. Chceme se také zaměřit na rozvoj 

třídění odpadů v místech, kde spotřebitel tuto 
možnost očekává, to je například síť sběrných košů 

na ulicích nebo v městských parcích a sportovištích.

20 let efektivní 
recyklace 
obalových odpadů

Systém třídění a recyklace odpadů funguje v České republice bezmála 20 let. Je založen na úzké 
spolupráci průmyslu, měst a obcí, díky které může třídit odpad již 99 % obyvatel ČR. Celkem 
73 % obyvatel skutečně pravidelně své odpady třídí. Systém patří k nejefektivnějším v Evropě. 
Díky dvacetiletým zkušenostem je systém EKO-KOM připraven na plnění cílů oběhového 
hospodářství.

S
Petr Šikýř
provozní ředitel, EKO-KOM
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Klíčový ekodesign
Pro plnění nových recyklačních 
cílů budou nutné změny v  de-
signu samotných obalů. V rámci tzv. 
ekodesignu výrobků a obalů bude cílem 
je konstruovat tak, aby během celého svého 
životního cyklu co nejméně zatěžovaly životní 
prostředí. Měly by tedy déle plnit svůj účel, být 
vyrobeny co nejšetrněji, z co nejvíce recyklovatel-
ných materiálů. Obal si zároveň musí zachovat svoji 
ochrannou funkci a podstatné je také to, aby byl snadno 
identifikovatelný použitý materiál, a to jak pro spotřebitele, 
tak i  pro úpravce a  zpracovatele. Na příslušném trhu pak 
musí pro tyto materiály existovat technologie na jejich další 
zpracování. Neméně důležitá je pak dostatečná poptávka po 
produktech vyrobených z recyklovaných materiálů. K těmto 
změnám by měli firmy motivovat jednak samotní spotře-
bitelé, ale také AOS EKO-KOM, která by do budoucna měla 
podle požadavků EU tzv. ekomodulovat poplatky pro jed-
notlivé obaly podle jejich designu. Cílem není vybrat celkově 
více peněz, ale nastavit poplatky podle dosažitelné recyklace 
konkrétních obalů a jejich dopadu na životní prostředí. Ono 
lze totiž technologicky recyklovat prakticky jakýkoli materiál, 
ale je to otázkou faktických nákladů a ekonomiky takové re-
cyklace a  také otázkou množství takového materiálu na 
trhu. Je tedy na výrobcích, pokud se rozhodnou balit do 
obalu, jehož recyklace je obtížná, a tedy drahá, aby 
zvážili, zda převažují přínosy nad negativy. Na toto 
téma odborníci AOS EKO-KOM s firmami dlou-
hodobě diskutují a konzultují s nimi recyklo-
vatelnost jednotlivých materiálů a obalů.

Kam tyto změny celé odvětví posunou, lze 
v tuto chvíli jen stěží odhadnout, dá se ale předpo-
kládat, že se objeví inovace obalových technologií, 
další recyklační technologie, mohlo by dojít i na stimuly 
pro používání recyklovaných výrobků, jednocestné obaly 
mohou být doplňovány opakovaně použitelnými a některé 
materiály v určitých aplikacích možná vystřídají jiné materiály 
jako kovy, sklo nebo dřevo. Svoji roli bude hrát určitě i fyzikální 
optimalizace obalů – budou lehčí a budou lépe kopírovat vý-
robek, který je do nich zabalen.

To jsou výzvy, které nestojí jen před českým systémem na-
kládání s  odpady, ale naplněním těchto ambiciózních cílů 
se budou v následujících letech intenzivně zabývat všechny 
státy v Evropě. Věříme, že pokračováním v intenzifikaci sběru 
odpadů a rozvoji recyklačních technologií lze nastavených 
cílů dosáhnout a v rámci cirkulárního přístupu tak zajistit lepší 
hospodaření se surovinami.
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(11) a České republice (15), naopak o dost více 
v  Jihoafrické republice (34). POP prostředky 
jsou nejčastěji k vidění v zóně kosmetiky a péče 
o pleť, kde využívají místa přiléhající k hlavním re-
gálům, dále stěny, čela regálů (9 %), prodávány 
jsou i v tzv. shop-in-shopech (6 %) nebo u pokla-
den (3 %). Zřídkakdy je tato kategorie komuniko-
vána ve výloze či vně obchodu.

Primární cílovou skupinu této kategorie tvoří 
pochopitelně ženy, a  tak nepřekvapí, že více 
než polovina POP prostředků na ně se svou ko-
munikací míří. Více pozornosti věnují retaileři 
kosmetice, s výjimkou lékáren, které se zamě-
řují spíše na péči o  pleť. POP u  kosmetiky více 
zdůrazňuje branding, využívá testovací ostrůvky 
i digitální obrazovky. Platí to pro všechny sledo-
vané země, až na Německo, Francii a Českou re-
publiku, kde má péče o pleť obecně větší prostor 
než kosmetika. V  rámci stojanů převažují per-
manentní (zhruba tři čtvrtiny) nad dočasnými. 
Upřednostňují je obchodní centra i  prodejny 
spe cializované na kosmetiku. Největší oblibě se 
těší v USA (85 %) a Rusku (84 %), nejméně v Ja-
ponsku (55 %).

INTERAKTIVNÍ OBRAZOVKY 
ZATÍM NEJSOU PŘÍLIŠ ROZŠÍŘENÉ
Digitální obrazovky jsou používány vzácně. Za-
znamenáno jich bylo jen 142, z čehož pouze 13 
z nich bylo interaktivních. Nejčastěji se nacházejí 
v  obchodních centrech – na každé z  nich při-
padá v průměru 2‚6 obrazovky, zatímco u spe-
cializovaných obchodů je to jen 0‚8 a u ostatních 
retailerů pouze 0‚3. Nejvíce je využívají v Japon-
sku (2‚1 obrazovky na prodejnu), nejméně v Ji-

V  rámci rozsáhlého průzkumu 
navštívili zástupci obou or-

ganizací dohromady 177 
prodejen 152 různých 

maloobchodníků. Poří-
dili celkem 2261 fotografií 

a  identifikovali 4311 vystavení 
kosmetických produktů.

POP ČASTĚJI VE 
SPECIALIZOVANÝCH 

PRODEJNÁCH
Prostředky k podpoře prodeje kosmetiky a péče 
o pleť jsou v obdobné míře používány jak v ob-
chodních centrech, tak v drogeriích a lékárnách. 
V  porovnání s  nezávislými prodejnami jich je 
dvakrát více. POP reklama je také častěji k vidění 
ve specializovaných obchodech s kosmetikou 
než v  lékárnách či drogeriích. Obvyklé spojení 
tvoří kombinace 3D vystavení s 2D prezentací.

Nejčastější formu POP představuje jednoduchý 
plakát, hned za ním se však drží nákladné testo-
vací ostrůvky, ať už stojící nezávisle nebo v rámci 
větší instalace. Právě počet testovacích ploch 
i se zrcadlem (451) dokazuje, jak důležitá je při 
nákupu kosmetiky možnost vyzkoušení. Dále se 
oblibě těší obrandovaná regálová čela, dočasné 
stojany či regálové vystavení.

MÉNĚ V ČESKU A PŘEKVAPIVĚ 
I V NĚMECKU
V  průměru připadá na prodejnu 25 různých 
prostředků k podpoře vystavení kosmetických 
produktů. Výrazně méně je tomu jen v Německu 

V

MÍRA VYUŽITÍ POP PROSTŘEDKŮ SE V RŮZNÝCH ZEMÍCH LIŠÍ

15
Tolik POP prostředků na podporu prodeje kosme-
tiky připadá v ČR v průměru na jednu prodejnu. 
Průměr v rámci sledovaných zemí je 25 POP nosičů.

34
Premiantem je Jihoafrická republika s 34 POP 
prostředky na jeden obchod, následují Dánsko 
a Rusko. Jejich průměr na jednu prodejnu činí 
29 POP prostředků.

16 %
Pro vystavení zboží k prodeji není určeno 16 % 
všech POP prostředků. Umožňují testování 
produktů nebo slouží ke komunikaci produktu 
či značky. V Rusku jich je v průměru devět na 
prodejnu, v ČR dva a v Německu pouze jeden.

Zdroj: Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics (POPAI & Shop! Global)

hoafrické republice (0). Většinou (80 %) slouží 
ke komunikaci produktových informací, více 
než polovina z nich má za úkol podpořit image 
značky a 46 % kombinuje obě zmíněné funkce.

Osvětlení používá 31 % sledovaných prostředků, 
umístěných opět nejčastěji v  nákupních cen-
trech. Populární je zejména zadní podsvícení, 
které je k vidění u 1328 prostředků, z nichž 52 vy-
užívá blikající světlo, 134 osvětlení regálů, 75 pro-
světlené boxy a 28 bodová světla. Nejvyšší podíl 
osvětlení na prodejnu má Rusko (11‚7) a Dánsko 
(11‚4), nejméně Německo (3‚2), Japonsko (3‚7) 
a Česká republika (4‚3).

Zrcadlo je součástí 451 vystavení, většinou v po-
době testovacích ostrůvků v obchodních cent-
rech či specializovaných sítích. Nejvíce z nich se 
nachází v Rusku (dvakrát více než průměr), nej-
méně pak v Česku (čtvrtina průměru). Ostatní 
smysly jsou podněcovány okrajově: vůni využívá 
18 sledovaných prostředků, pouze pět z  nich 
pracuje s pohybem a se zvukovým elementem 
žádný. Většina z  „vícesmyslových“ vystavení 
je umístěna u  specializovaných prodejců, a  to 
v České republice, Dánsku, Francii, Nizozemsku, 
Rusku, Španělsku, Velké Británii a USA.

U prodejců je prezentováno až 385 značek kos-
metiky či péče o pleť. Většina POP prostředků 
nese pouze jedno logo, 533 z nich je multibran-
dových. Nejčastěji se klade důraz na image 
značky, součást sdělení ale nezřídka tvoří i pro-
duktové informace či promoční akce.

Velká odpadková revoluce: Vláda schválila 
novou odpadovou legislativu! 
Jaká je, už dávno víte, protože jsem o tom psali  
na našem LinkedIn profilu už 16. prosince 2019.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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Ve světovém průměru připadá na jednu prodejnu 25 POP pro-
středků k podpoře prodeje kosmetiky a péče o pleť, zatímco 
v Česku jde pouze o 15 POP nosičů. Tuto a další zajímavé 
informace přináší studie Storedits Skin Care, Make-
-Up & Cosmetics, kterou ve 13 zemích včetně 
České republiky realizovala asociace POPAI 
a společnost Shop! Global.

V IN
-STORE PODPOŘE 

KOSMETIKY TUZEMSKÉ 

OBCHODY ZAOSTÁVAJÍ

PRŮZKUM

Daniel Jesenský
POPAI Central Europe

svetbaleni.cz

svetbaleni

Velká odpadková revoluce: Vláda schválila 
novou odpadovou legislativu! 
Jaká je, už dávno víte, protože jsem o tom psali  
na našem LinkedIn profilu už 16. prosince 2019.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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(11) a České republice (15), naopak o dost více 
v  Jihoafrické republice (34). POP prostředky 
jsou nejčastěji k vidění v zóně kosmetiky a péče 
o pleť, kde využívají místa přiléhající k hlavním re-
gálům, dále stěny, čela regálů (9 %), prodávány 
jsou i v tzv. shop-in-shopech (6 %) nebo u pokla-
den (3 %). Zřídkakdy je tato kategorie komuniko-
vána ve výloze či vně obchodu.

Primární cílovou skupinu této kategorie tvoří 
pochopitelně ženy, a  tak nepřekvapí, že více 
než polovina POP prostředků na ně se svou ko-
munikací míří. Více pozornosti věnují retaileři 
kosmetice, s výjimkou lékáren, které se zamě-
řují spíše na péči o  pleť. POP u  kosmetiky více 
zdůrazňuje branding, využívá testovací ostrůvky 
i digitální obrazovky. Platí to pro všechny sledo-
vané země, až na Německo, Francii a Českou re-
publiku, kde má péče o pleť obecně větší prostor 
než kosmetika. V  rámci stojanů převažují per-
manentní (zhruba tři čtvrtiny) nad dočasnými. 
Upřednostňují je obchodní centra i  prodejny 
spe cializované na kosmetiku. Největší oblibě se 
těší v USA (85 %) a Rusku (84 %), nejméně v Ja-
ponsku (55 %).

INTERAKTIVNÍ OBRAZOVKY 
ZATÍM NEJSOU PŘÍLIŠ ROZŠÍŘENÉ
Digitální obrazovky jsou používány vzácně. Za-
znamenáno jich bylo jen 142, z čehož pouze 13 
z nich bylo interaktivních. Nejčastěji se nacházejí 
v  obchodních centrech – na každé z  nich při-
padá v průměru 2‚6 obrazovky, zatímco u spe-
cializovaných obchodů je to jen 0‚8 a u ostatních 
retailerů pouze 0‚3. Nejvíce je využívají v Japon-
sku (2‚1 obrazovky na prodejnu), nejméně v Ji-

V  rámci rozsáhlého průzkumu 
navštívili zástupci obou or-

ganizací dohromady 177 
prodejen 152 různých 

maloobchodníků. Poří-
dili celkem 2261 fotografií 

a  identifikovali 4311 vystavení 
kosmetických produktů.

POP ČASTĚJI VE 
SPECIALIZOVANÝCH 

PRODEJNÁCH
Prostředky k podpoře prodeje kosmetiky a péče 
o pleť jsou v obdobné míře používány jak v ob-
chodních centrech, tak v drogeriích a lékárnách. 
V  porovnání s  nezávislými prodejnami jich je 
dvakrát více. POP reklama je také častěji k vidění 
ve specializovaných obchodech s kosmetikou 
než v  lékárnách či drogeriích. Obvyklé spojení 
tvoří kombinace 3D vystavení s 2D prezentací.

Nejčastější formu POP představuje jednoduchý 
plakát, hned za ním se však drží nákladné testo-
vací ostrůvky, ať už stojící nezávisle nebo v rámci 
větší instalace. Právě počet testovacích ploch 
i se zrcadlem (451) dokazuje, jak důležitá je při 
nákupu kosmetiky možnost vyzkoušení. Dále se 
oblibě těší obrandovaná regálová čela, dočasné 
stojany či regálové vystavení.

MÉNĚ V ČESKU A PŘEKVAPIVĚ 
I V NĚMECKU
V  průměru připadá na prodejnu 25 různých 
prostředků k podpoře vystavení kosmetických 
produktů. Výrazně méně je tomu jen v Německu 

V

MÍRA VYUŽITÍ POP PROSTŘEDKŮ SE V RŮZNÝCH ZEMÍCH LIŠÍ

15
Tolik POP prostředků na podporu prodeje kosme-
tiky připadá v ČR v průměru na jednu prodejnu. 
Průměr v rámci sledovaných zemí je 25 POP nosičů.

34
Premiantem je Jihoafrická republika s 34 POP 
prostředky na jeden obchod, následují Dánsko 
a Rusko. Jejich průměr na jednu prodejnu činí 
29 POP prostředků.

16 %
Pro vystavení zboží k prodeji není určeno 16 % 
všech POP prostředků. Umožňují testování 
produktů nebo slouží ke komunikaci produktu 
či značky. V Rusku jich je v průměru devět na 
prodejnu, v ČR dva a v Německu pouze jeden.

Zdroj: Storedits Skin Care, Make-Up & Cosmetics (POPAI & Shop! Global)

hoafrické republice (0). Většinou (80 %) slouží 
ke komunikaci produktových informací, více 
než polovina z nich má za úkol podpořit image 
značky a 46 % kombinuje obě zmíněné funkce.

Osvětlení používá 31 % sledovaných prostředků, 
umístěných opět nejčastěji v  nákupních cen-
trech. Populární je zejména zadní podsvícení, 
které je k vidění u 1328 prostředků, z nichž 52 vy-
užívá blikající světlo, 134 osvětlení regálů, 75 pro-
světlené boxy a 28 bodová světla. Nejvyšší podíl 
osvětlení na prodejnu má Rusko (11‚7) a Dánsko 
(11‚4), nejméně Německo (3‚2), Japonsko (3‚7) 
a Česká republika (4‚3).

Zrcadlo je součástí 451 vystavení, většinou v po-
době testovacích ostrůvků v obchodních cent-
rech či specializovaných sítích. Nejvíce z nich se 
nachází v Rusku (dvakrát více než průměr), nej-
méně pak v Česku (čtvrtina průměru). Ostatní 
smysly jsou podněcovány okrajově: vůni využívá 
18 sledovaných prostředků, pouze pět z  nich 
pracuje s pohybem a se zvukovým elementem 
žádný. Většina z  „vícesmyslových“ vystavení 
je umístěna u  specializovaných prodejců, a  to 
v České republice, Dánsku, Francii, Nizozemsku, 
Rusku, Španělsku, Velké Británii a USA.

U prodejců je prezentováno až 385 značek kos-
metiky či péče o pleť. Většina POP prostředků 
nese pouze jedno logo, 533 z nich je multibran-
dových. Nejčastěji se klade důraz na image 
značky, součást sdělení ale nezřídka tvoří i pro-
duktové informace či promoční akce.

Velká odpadková revoluce: Vláda schválila 
novou odpadovou legislativu! 
Jaká je, už dávno víte, protože jsem o tom psali  
na našem LinkedIn profilu už 16. prosince 2019.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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VKC, určené pro monitoring pochůzkového 
systému pomocí mobilního telefonu s NFC. Vše 
bylo realizováno v  rámci projektu Směnová 
kontrola centrálních a  podružných systémů 
haly ENW ve společnosti Kimberly-Clark. Pro 
tento projekt byla rovněž významně modifiko-
vána aplikace pro mobilní telefon se systémem 
Android. V rámci projektu Flexprint na celé akci 
spolupracovaly také TAČR, Univerzita Pardu-
bice, Západočeská univerzita a Centrum orga-
nické chemie.

SMART A UDRŽITELNOST
Na nedávném Světovém 

kongresu AIPIA bylo před-
vedeno několik prototypů 
„letáků“ ve spojení s elekt-

ronickými inkousty (e-ink) 
pro farmaceutické aplikace. 

E-ink ve spojení s  e-pape-
rem představuje digitální typ 

displeje, který dokáže zobrazit 
důležité informace o  produktu 

v  textovém i  grafickém zobra-
zení. Novinkou využitelnou v tomto 

segmentu je TecPax od společnost 
RyPax. Nová technologie umožňuje 

recyklaci a  další využití materiálů v  ob-
lasti výroby balení. Možnost opakovaného 

využití e-paper displejů je jedním z  průlo-
mových směrů k udržitelnosti ve světě smart 

packagingu. Smart řešení zde řeší rovněž i často 
nadbytečné plýtvání papírem. Místo toho, aby 
farmaceutický výrobce tiskl letáky ve všech ja-
zykových mutacích, lze snížit podíl papírového 
odpadu zobrazováním a „dotiskem“ tržně rele-
vantního nebo i personalizovaného obsahu na 
jediném displeji e-paper. Očekává se, že toto 
integrované řešení bude klientům nabídnuto 
v prvním čtvrtletí roku 2020.

SMART LABELLING 
V AKCI

Obecně se pro smart pac-
kaging v  rámci tištěné elek-

troniky používají různé techniky 
nánosu vrstev s  požadovanými pa-

rametry. Typicky je nutné přesně defi-
novat tloušťky jednotlivých vrstev, šíře čar 

a mezer. Vhodných technik je větší množství 
od laboratorních, jako jsou slot-die ovrstvování 
nebo nanoimprinting, až po ty poloprovozní 
a provozní, kam patří hlubotisk, flexotisk, inkjet 

a hlavně sítotisk. Například v OTK Group pou-
žívají především flexotisk a  sítotisk, ale začí-
nají zde i experimentovat s digitálním tiskem. 
Pilotním projektem společnosti byl smart 
label s možností využitelnosti pro památkáře 
v  muzeích či galeriích. Technologie sloužila 

k  monitorování teploty a  vlhkosti v  čase při 
manipulaci s cenným uměleckým dílem. Jako 

o  současné úspěšné case study lze hovořit 
o  projektu pro společnost Kimberly-Clark, 

kam OTK dodalo modifikované 
verze OTK SmartLabelu 

V1 s  názvem 

Jan Bourek
R&D direktor
OTK Group

SMART PACKAGING JAKO 
KOMPLEXNÍ PROJEKT
V  případě vývoje smart packagingu 
je obvykle zapojeno více technologií 
a subjektů jak na straně zadavatele, tak 
dodavatele a  není rozhodně snadné 
vše sladit. Do hry vstupují témata jako 
minimalizace technické náročnosti, pří-
liš bujné požadavky marketingu, vždy 
vysoká cena řešení, poprodejní otázky 
jako servis apod. Často na sebe narážejí 
technické a obchodní pohledy a největ-
ším úspěchem je najít mezi nimi křehký 
kompromis.

Foto: AIPIA

Zajímavé možnosti 
přináší digitální tisk 
s  použitím speciálních 
barev, které dokážou reago-
vat na míru osvětlení nebo UV 

světlo. V kombinaci 
s precizním digitálním 
výsekem vás nikdo ne-
přehlédne.    

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Smart packaging je spjat s pojmy aktivního a in-
teligentního balení. Tedy s typem balení, které 

výrobci, prodejci a  posléze i  spotřebiteli 
nabízí pokročilou přidanou hodnotu 

v  podobě prodloužené trvanlivosti 
či dalších kvalitativně přínosných 

hodnot (personalizace, připo-
mínky dávkování léků, data-
báze receptů atd.). Velký 

potenciál pro smart packa-
ging představují i  progresivní 

typy marketingového charakteru, 
kde lze možnosti flexibilní elektroniky 

propojit např. s atraktivními možnostmi 
AR (augmented reality – rozšířená realita).

Zatímco aktivní obal pozitivním způsobem re-
aguje na nežádoucí vlivy v mikroklimatu obalu, 
inteligentní obal či častěji etiketa tyto změny 
monitoruje a tím o nich také spotřebitele infor-
muje. Chytré typy obalů jsou nejčastěji spjaty 
s průmyslovými, potravinovými či farmaceutic-
kými produkty. Pomocí indikátorů se nejčastěji 
monitoruje teplota, vlhkost, změny v atmosféře 
(např. O2, CO2 apod.), čerstvost/životnost pro-
duktu a  další sledované oblasti. K  oblíbeným 
a  hojně využívaným patří např. štítky typu Ti-
mestrip s  indikátory času či jedno- i  víceúrov-
ňovým sledováním teploty.

Mezi indikátory lze obecně řadit i  čidla, která 
komunikují pomocí RFID, tedy zjednodušeně 
řečeno technologie, která se skládá z aktivního 
nebo pasivního transpondéru (např. čipu), ob-
vodu a čtecího zařízení s anténou. Technologie 
založená na možnosti bezkontaktního čtení (kó-
dování informací) umožňuje snímání přes širo-
kou škálu substrátů. V současnosti se ve formě 
etiket či dalších forem používá především k iden-
tifikaci (produktů, osob, zvířat, vstupenek atd.).

Technický svět kolem nás je stále dokonalejší a „chytřejší“. Svět smartphonů je doplněn o další chytré 
ovládací i  inspekční systémy. Setkáváme se stále častěji s  chytrými technologiemi, materiály 
a pochopitelně i s obaly. Vývoj nové generace sortimentu chytrých obalových řešení stále častěji 
směřuje k využívání flexibilní tištěné elektroniky.

Tištěná elektronika 
dobývá svět 
chytrých obalů

SMART PACKAGING

S
PŘESAH FLEXIBILNÍ 
ELEKTRONIKY DO SVĚTA 
CHYTRÝCH OBALŮ
Jedním z  největších vývo-
jových trendů v  souvislosti 
se smart packagingem jsou 
větší a  hlavně pokročilejší 
možnosti využívání flexibilní 
elektroniky, která je využívána 
i pro další aplikace v jiných od-
větvích (textilie, bezpečnostní 
typy karet, elektronické systémy 
atd.), v segmentu obalů s přida-
nou hodnotou. Přesah flexibilní 
elektroniky je směrem k  dalším, 
často i souvisejícím segmentům. 
Jedná se například o  tištěné fle-
xibilní senzory pro IoT (Internet of 
Things), smart labely pro monitoring 
teploty a vlhkosti, senzory naplněnosti 
regálů, senzorové systémy pro automotive 
apod.

Velmi často je v současnosti jako rozhraní pro 
komunikaci s chytrým řešením používán smart-
phone s  vhodnou aplikací. Příkladem strate-
gické spolupráce typu smart labelling je např. 
partnerství mezi Schreiner MediPharm, spe-
cializovaným výrobcem etiket pro farmaceu-
tický průmysl, a  PragmatIC (člen AIPIA), který 
vyvíjí nízkonákladovou flexibilní elektroniku. 
Jedním z výsledků tohoto partnerství je inovace 
v podobě zabudování nového typu flexibilního 
elektronického čipu do RFID etikety. Na rozdíl 
od konvenčních křemíkových čipů jsou čipy řady 
ConnectIC (PraICmatIC) extrémně tenké a fle-
xibilní a lze je zabudovat do různých substrátů. 
Díky tomu je toto řešení zvláště vhodné pro 
lékovky či stříkačky s velmi malým poloměrem 
zakřivení.

Jana Žižková
redaktorka

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Smart packaging je spjat s pojmy aktivního a in-
teligentního balení. Tedy s typem balení, které 

výrobci, prodejci a  posléze i  spotřebiteli 
nabízí pokročilou přidanou hodnotu 

v  podobě prodloužené trvanlivosti 
či dalších kvalitativně přínosných 

hodnot (personalizace, připo-
mínky dávkování léků, data-
báze receptů atd.). Velký 

potenciál pro smart packa-
ging představují i  progresivní 

typy marketingového charakteru, 
kde lze možnosti flexibilní elektroniky 

propojit např. s atraktivními možnostmi 
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aguje na nežádoucí vlivy v mikroklimatu obalu, 
inteligentní obal či častěji etiketa tyto změny 
monitoruje a tím o nich také spotřebitele infor-
muje. Chytré typy obalů jsou nejčastěji spjaty 
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VKC, určené pro monitoring pochůzkového 
systému pomocí mobilního telefonu s NFC. Vše 
bylo realizováno v  rámci projektu Směnová 
kontrola centrálních a  podružných systémů 
haly ENW ve společnosti Kimberly-Clark. Pro 
tento projekt byla rovněž významně modifiko-
vána aplikace pro mobilní telefon se systémem 
Android. V rámci projektu Flexprint na celé akci 
spolupracovaly také TAČR, Univerzita Pardu-
bice, Západočeská univerzita a Centrum orga-
nické chemie.

SMART A UDRŽITELNOST
Na nedávném Světovém 

kongresu AIPIA bylo před-
vedeno několik prototypů 
„letáků“ ve spojení s elekt-

ronickými inkousty (e-ink) 
pro farmaceutické aplikace. 

E-ink ve spojení s  e-pape-
rem představuje digitální typ 

displeje, který dokáže zobrazit 
důležité informace o  produktu 

v  textovém i  grafickém zobra-
zení. Novinkou využitelnou v tomto 

segmentu je TecPax od společnost 
RyPax. Nová technologie umožňuje 

recyklaci a  další využití materiálů v  ob-
lasti výroby balení. Možnost opakovaného 

využití e-paper displejů je jedním z  průlo-
mových směrů k udržitelnosti ve světě smart 

packagingu. Smart řešení zde řeší rovněž i často 
nadbytečné plýtvání papírem. Místo toho, aby 
farmaceutický výrobce tiskl letáky ve všech ja-
zykových mutacích, lze snížit podíl papírového 
odpadu zobrazováním a „dotiskem“ tržně rele-
vantního nebo i personalizovaného obsahu na 
jediném displeji e-paper. Očekává se, že toto 
integrované řešení bude klientům nabídnuto 
v prvním čtvrtletí roku 2020.

SMART LABELLING 
V AKCI

Obecně se pro smart pac-
kaging v  rámci tištěné elek-

troniky používají různé techniky 
nánosu vrstev s  požadovanými pa-

rametry. Typicky je nutné přesně defi-
novat tloušťky jednotlivých vrstev, šíře čar 

a mezer. Vhodných technik je větší množství 
od laboratorních, jako jsou slot-die ovrstvování 
nebo nanoimprinting, až po ty poloprovozní 
a provozní, kam patří hlubotisk, flexotisk, inkjet 

a hlavně sítotisk. Například v OTK Group pou-
žívají především flexotisk a  sítotisk, ale začí-
nají zde i experimentovat s digitálním tiskem. 
Pilotním projektem společnosti byl smart 
label s možností využitelnosti pro památkáře 
v  muzeích či galeriích. Technologie sloužila 

k  monitorování teploty a  vlhkosti v  čase při 
manipulaci s cenným uměleckým dílem. Jako 

o  současné úspěšné case study lze hovořit 
o  projektu pro společnost Kimberly-Clark, 

kam OTK dodalo modifikované 
verze OTK SmartLabelu 

V1 s  názvem 

Jan Bourek
R&D direktor
OTK Group

SMART PACKAGING JAKO 
KOMPLEXNÍ PROJEKT
V  případě vývoje smart packagingu 
je obvykle zapojeno více technologií 
a subjektů jak na straně zadavatele, tak 
dodavatele a  není rozhodně snadné 
vše sladit. Do hry vstupují témata jako 
minimalizace technické náročnosti, pří-
liš bujné požadavky marketingu, vždy 
vysoká cena řešení, poprodejní otázky 
jako servis apod. Často na sebe narážejí 
technické a obchodní pohledy a největ-
ším úspěchem je najít mezi nimi křehký 
kompromis.

Foto: AIPIA
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Zajímavé možnosti 
přináší digitální tisk 
s  použitím speciálních 
barev, které dokážou reago-
vat na míru osvětlení nebo UV 

světlo. V kombinaci 
s precizním digitálním 
výsekem vás nikdo ne-
přehlédne.    

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Více o firmě Grammer Automotive CZ
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Grammer CZ

Všichni bychom měli 
podniknout kroky k bu-
doucnosti bez zbytečného 
odpadu a nečekat na to, co 
udělají druzí. Například Nestlé 

podpoří rozvoj trhu 
s recyklovanými obaly 
sumou dvou miliard švý-
carských franků.

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Svět balení:
Můžete stručně představit vaši společnost?

Josef Heděnec:
Grammer v  České Lípě je součástí koncernu 
Grammer působícího v  rámci celého světa. 
Centrála se nachází v  německém Ambergu 
a  v  České republice společnost provozuje 
čtyři závody. K hlavní výrobě v České Lípě patří 
hlavové opěrky, držáky pro hlavové opěrky 
v  sedačce a  nově přicházíme na trh s  dalšími 
interiérovými díly, například pro značku Opel. 
Dodáváme pro celou skupinu Volkswagen a dále 
pro BMW, Daimler, ale také Lamborghini, Bentley 
či Rolls-Royce. 

Svět balení:
Veškerý sortiment dodáváte pro automobilky 
subdodavatelsky?

Josef Heděnec:
Přímo zásobujeme pouze Daimler. V ostatních 
případech jsme nominovaní cílovou automobil-
kou a dodáváme pro Tier 1, kteří naše interiérové 
díly montují do sedaček.

Svět balení:
Jaký je obecný koncept firmy v přístupu k oba-
lům?

Josef Heděnec:
Naší filozofií je udržet jen několik málo základ-
ních manipulačních jednotek: např. KLT 6280 
a 6410, z velkých jsou to pak gitter boxy anebo 
KTP boxy. Moc dalších nemáme. Všechny tyto 
obaly jsou nasazeny ve výrobním procesu, při 
dodávkách i jako zákaznická balení.

Svět balení:
Kolik úsilí představovalo nastavit poměrně 
unifikovanou řadu balení?

Josef Heděnec:
S dodavateli se daří vyjednat standardizovaná 
balení. Jiné je to u zákazníků, protože každý po-
užívá své specifické obaly. Například Daimler má 
vlastní malé KTP a  Faurecia vyžaduje skládací 
železné klece. Také k  nám přicházejí ještě ko-
vové kontejnery ze starého Opelu, postupně 
zřejmě přejdou na obaly koncernu PSA.

Svět balení:
Který typ obalů převažuje 
– zákaznické, nebo vlastní?

Josef Heděnec:
Vlastní a  zákaznické 
obaly obíhají v  po-
měru padesát na 
padesát. Pokud do-
dáváme přes Tier  1, sna-
žíme se používat unifikované 
obaly. U přímých závozů si obal 
určují zákazníci. Dodavatelským 
řetězcem prochází asi 95 procent 
našich obalů. Zbývající tvoří jednorázové 
a specifické obaly výrobce například pro antis-
tatické díly.

Josef Heděnec
manažer logistiky ve společnosti 
Grammer Automotive CZ

V loňském roce dodali vozům různých značek, ty nejluxusnější 
nevyjímaje, přibližně jedenáct a půl milionu hlavových opě-
rek. „Jedním z projektů, které v českolipském závodu plá-
nujeme, je stavba automatického skladu. Postupně 
proto přecházíme na jiný typ KLT,“ říká Josef 
Heděnec, manažer logistiky ve společnosti 
Grammer Automotive CZ.

„Přecházím
e na 

boxy je
dnoduše 

uchopite
lné ro

botem“

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
s osobnostmi průmyslu

V  zákaznických 
obalech zajišťujeme 
přímé dodávky pro již 
zmiňovaný Daimler. Balicí 
jednotky odcházejí do skladu 
klienta, který spravuje společ-
nost DB Schenker a sekvencuje je 
rovnou na výrobní linku.

Svět balení:
Pracujete s  vratnými obaly. Ze kte-

rých destinací přicházejí?

Josef Heděnec:
Vratné obaly dostáváme 

ze všech evropských 
destinací – od Ruské fe-

derace přes Srbsko až po 
Španělsko. Z  Asie a  z  Izraele 

je materiál posílán v  jednorázo-
vých obalech.

Svět balení:
Kolik obalů v  oběhu lze po vyprázdnění 

 složit?

Josef Heděnec:
Snahou je vše dávat do KLT 6410, které se sklá-
dají, postupně jimi nahrazujeme KLT 6280. 
Vnitřní rozměr obou boxů je stejný.

„Nová obalová aplikace 

dokáže navrh
ovat 

efektiv
ní u

ložení p
oložek 

do boxů.“
„Nová obalová aplikace 
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podpoří rozvoj trhu 
s recyklovanými obaly 
sumou dvou miliard švý-
carských franků.

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Svět balení:
Pocítili jste pokles poptávky 

– ať už vlivem snížení výroby 
v  Německu nebo přechodem 

k elektromobilitě?

Josef Heděnec:
Ano, i když pro náš sortiment přechod na elek-
tromobily nic nemění. Klesající objem je však 
znát. Některé automobilky propad zatím nepo-
ciťují, někde jsou problémy větší.

Svět balení:
Co dále ovlivňuje nabídku vašeho sortimentu?

Josef Heděnec:
Mění se konstrukční požadavky. Automobiloví 
producenti nechávají na výrobci, aby přišel 
s něčím novým. Nabízíme inovace nejen pro hla-
vové opěrky, ale i pro loketní opěrky a středové 
panely. Například řadicí páky a joysticky nahradil 
dotykový LCD panel.

Svět balení:
Narůstá komplexita dílů. Jak se 
s tím logisticky vypořádáváte?

Josef Heděnec:
Vysoká komplexita je jednou z  nejtěžších 
záležitostí. Barevných kombinací existují pro 
každý vůz řádově stovky. Současně klesá počet 
velkých sérií a rostou malosérie. Zákazníci také 
výrazně mění split a jsou schopni posunout od-
volávky o čtyři měsíce dopředu. Na změny musí 
logistika včas reagovat.

Svět balení:
Do jakého časového horizontu spadají odvo-
lávky?

Josef Heděnec:
Vidíme přibližně šest měsíců, některá zpřesnění 
ale přicházejí až v horizontu hodin.

Svět balení:
Plánujete do budoucna dodávky v režimu JIS?

Josef Heděnec:
Vize JIS dodávek je na místě. Napřímo dodáváme 
zatím pro BMW a  o  dalších dodávkách v  sek-
venci přímo do automobilky uvažujeme. Použití 

sekvenč-
ních obalů 
závisí na do-
mluvě se zákaz-
níkem.

Svět balení:
A jak bude podle vašeho ná-
zoru obor vypadat za pár let?

Josef Heděnec:
Budeme na podobných číslech, výraz-
nější nárůst nebo propad neočekávám. 
Objem práce zůstane zachován. U  všech 
výrobců nastane posun směrem k  upgradům 
a automatizaci související se zajištěním konku-
renceschopnosti.
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Josef 
Heděnec:
Ano. Chceme kom-
pletně přejít na KLT 
6410, čímž směřujeme 
k  automatizaci. Tyto typy 
KLT jsou také lehčí než KLT 
6280, představují tak další úspory 
s ohledem na nižší spotřebu plastu 
nebo nároky na dopravu.

Svět balení:
Využíváte nějakou aplikaci simulující ukládání 
výrobků do balení?

Josef Heděnec:
Prostřednictvím excelu propočítáme, jaké ulo-
žení vychází jako nejvýhodnější. Pokud je k dis-
pozici, testujeme způsob uložení u podobného 
výrobku. Společnost nedávno přišla s  proto-
typem aplikace, která dokáže díky výkresům 
a 3D modelům navrhovat varianty s maximálně 
efektivním uložením s  porovnáním hmotnosti 
a dalších parametrů. V brzké době by měla být 
k dispozici napříč firmou.

Aplikace slouží pouze pro specialisty z  pac-
kagingu a  engineeringu, kteří určují, do jakého 
materiálu a  po kolika kusech má být výrobek 
zabalen. Vygenerují balicí předpis pro výrobu 
a jednotlivé operátory tak, aby byl dokonale po-
chopitelný.

Svět balení:
Máte kromě softwaru pro balení ve výhledu 
další nové projekty?

Josef Heděnec:
Pracujeme na automatizaci. Jedním z projektů 
je již zmíněný automatický sklad na KLT 6410, 
které jsou jednoduše uchopitelné robotem. Ře-
šíme také AGV pro výrobu. Většina využívá zdvih 
nahoru, ale některé fungují na principu vyso-
kozdvižných vozíků a pokládají náklad směrem 
dolů, což potřebujeme. Zadali jsme několika 
firmám vypracování studie. Návratnost vychází 
na rok a  tři čtvrtě a  investici bude schvalovat 
centrála. Závod v České Lípě má v současnosti 
status pilotního provozu, to představuje určitou 
výhodu.

Svět balení:
Jaké nové trendy v oboru rezonují?

Josef Heděnec:
Kvůli ekonomické situaci na automobilo-

vém trhu přecházejí německé firmy na 
zkrácené pracovní úvazky. Šetří tak 

finance, které posílají do elekt-
romobility. Úspory lze najít 

na všech úrovních, nepa-
nuje ale příliš velká chuť 

investovat do řešení, 
která by úspory 

g e n e r o v a l a . 
Dále je pa-

porovnáváme s  KTP.  Jsou o  něco variabilnější 
a v budoucnosti bychom je mohli využívat.

Svět balení:
Designujete nějakým způsobem obaly nebo 
jejich součásti?

Josef Heděnec:
Používáme standardizované jednotky, což pro 
celý koncern představuje úsporu. Obaly si po-
ptává každý závod zvlášť, ale celkový objem tlačí 
cenu výrazně dolů. Designujeme si pouze vnitřní 
obaly – rastry nebo kapsáře. V  tomto ohledu 
není nastaven žádný celopodnikový standard. 
Hledáme cenově výhodné nabídky vyhovující 
našemu provozu. Požadujeme co nejjednodušší 
manipulaci, nenáročnou údržbu a odolnost vůči 

poškození.

Svět balení:
Sledujete – materiálově nebo 

typově – obalové novinky, 
jež byste mohli do logis-

tiky zapojit?

Josef Heděnec:
Nejde o  aktuální inovaci, ale 

místo jednorázových vnitřních 
obalů bychom chtěli použít plastové. 

Například boční tlačítka na hlavových 
opěrkách jsou choulostivá na jakoukoliv 

manipulaci. Pokud by se o sebe navzájem od-
řela, dojde k  poškození. Je potřeba je mít pro 
určité procesy separované zvlášť, a než je balit 
jednotlivě do sáčku, vychází lépe zasazení do 
rastru. Jednorázový rastr z  lepenky je určitým 
způsobem hrubý a  má hranu, která může díl 

poškodit. Plastové výlisky, do kterých se to 
zacvaká, mají v  tomto směru přednost. 

Další přidanou hodnotou je jednodušší 
naprogramování pro robotickou 

manipulaci u zákazníka.

Svět balení:
Je obalová koncepce 

firmy vzhledem k ak-
tuálním trendům 

d l o u h o d o b ě 
udržitelná?
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Svět balení:
Nevznikají problémy s boxy například v rámci 
automatizovaného provozu?

Josef Heděnec:
KLT 6410 disponuje zámky pro roboty, a pokud 
bychom použili pouze tento typ boxu, bude 
implementace automatizace mnohem jedno-
dušší. Momentálně roboty nevyužíváme. Pří-
prava automatizace včetně nastavení rozpočtu 
by měla proběhnout v tomto roce a v roce 2021 
bychom chtěli začít stavět skladový automat 
pro KLT 6410. V plánu je investice do miniloadu 
obsluhujícího přibližně 30 000 manipulačních 
jednotek.

Svět balení:
Jakým způsobem o obaly pečujete?

Josef Heděnec:
Část obalů si najímáme, část je naším ma-
jetkem. Průběžné opravy a čištění jednou 
za rok zajišťují nasmlouvané firmy. Při 
běžném opotřebení vznikají odpisy 
a nakupujeme nové jednotky.

Svět balení:
Najímáte si nějakou 
část obalů?

Josef Heděnec:
Najímáme si 2500 gitter-
boxů, všechny ostatní obaly 
jsou naše vlastní. 

Svět balení:
Gitterboxy jsou klasické drátěné?

Josef Heděnec:
Ano. Nicméně ak tuálně koncern 

vytipoval boxy Magnum 
a  s  obalovou spe-

cialistkou je 

„Naší fi
lozofií 

je udržet 

několik základních 

manipulačních je
dnotek.“
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ale přicházejí až v horizontu hodin.
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Vize JIS dodávek je na místě. Napřímo dodáváme 
zatím pro BMW a  o  dalších dodávkách v  sek-
venci přímo do automobilky uvažujeme. Použití 
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ních obalů 
závisí na do-
mluvě se zákaz-
níkem.

Svět balení:
A jak bude podle vašeho ná-
zoru obor vypadat za pár let?

Josef Heděnec:
Budeme na podobných číslech, výraz-
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veletržní platformou pro oborové 
inovace na světě. Díky konceptu nově 

vytvořené globální ‚Interpack aliance‘ se 
veletrh jako její vlajková loď také intenzivněji 

angažuje na rozvíjejících se trzích v zahraničí, 
čímž motivuje a  láká na akci ještě více vysoce 
kvalifikovaných expertů,“ uvedl Hans Werner 
Reinhard, managing director společnosti Messe 
Düsseldorf.

Současně pořádané veletrhy 

pacprocess MEA a Food Africa 

v Káhiře navštívilo
 přes 20 000 lid

í.

FOTO: M
esse Düsseldorf

Členové vrcholového managementu společnosti 

Messe Düsseldorf na tiskové konferenci 

představili chystaný veletrh Interpack 2020. 

Na snímku je na pódiu Bernd Jablonski, global 

portfolio director for Processing and Packaging.

FOTO: Messe Düsseldorf
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Pacprocess MEA (Middle East and Africa, tedy 
Střední východ a  Afrika) je sesterskou akcí 

již zavedeného potravinářského veletrhu 
Food Africa, jehož pátý ročník se konal 

ve stejném termínu rovněž v Egypt-
ském mezinárodním výstavním 

centru (EIEC) v Káhiře. „Země 
pyramid“ se prezentuje jako 
brána či výchozí bod na trhy 

zmíněného regionu a oběma 
akcím přikládá značný význam. 

To potvrdila i  osobní účast egypt-
ského premiéra Mustafy Madbúlího na 

slavnostním zahájení.

UDRŽITELNOST V POPŘEDÍ
Obalový veletrh pacprocess reflektuje po-
žadavky různých odvětví: potravinářského, 
nápojového, cukrářského, pekařského, farma-
ceutického či kosmetického zboží, ale i  ne-
potravinářských a  průmyslových produktů. 
Pochopitelně ani zde nemohla chybět proble-

matika udržitelnosti, jež je aktuálně klíčovým 
tématem celého oboru packagingu a v ze-

mích jako Egypt nabývá obzvláštní na-
léhavosti.

Jedním z  organizátorů vele-
trhu pacprocess 2019 byla 

společnost Messe Düs-
seldorf, která na 

akci pozvala 

UDÁLOST

P
David Čapek
redaktor

 david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Hostitelem premiérového ročníku obalového veletrhu pacprocess MEA, konaného od pondělí 9.  do 
středy 11. prosince 2019, byla egyptská metropole Káhira. V rámci veletrhu se na celkové ploše 7500 metrů 
čtverečních prezentovalo 145 vystavovatelů z 12 zemí. Počet návštěvníků dosáhl čísla 21 640.

zástupce médií z  řady zemí především Afriky 
a  Evropy, včetně středoevropského regionu. 
Novinářsky zastoupena zde tak byla i Česká re-
publika, mj. redaktorem časopisu Svět balení, 
dále Slovensko, Maďarsko nebo Rakousko a sa-
mozřejmě Německo.

VZHŮRU NA INTERPACK 2020
Zástupci Messe Düsseldorf na tiskové konfe-
renci v  rámci pacprocess MEA prezentovali 
blížící se veletrh Interpack, který se koná vždy 
po třech letech. Zatím poslední Interpack pro-
běhl v květnu 2017, kdy se sedmidenní akce 
účastnilo aktivně 2865 firem a zavítalo na 
ni přes 170 000 návštěvníků.

Nadcházející ročník celosvětově 
respektovaného veletrhu se 
na düsseldorfském výsta-
višti uskuteční ve dnech 
7. až 13. května 2020. 
„Interpack potvr-
zuje, že každé 
tři roky je 
n e j d ů l e -
žitější 

Obalový veletrh pacprocess se v prosinci 

2019 konal v moderním Egyptském 

mezinárodním výstavním centru (EIEC).

FOTO: Messe Düsseldorf
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Michael Šimek
GS1 barcodes 
manager
GS1 Czech Republic

„2D KÓDY SOUČÁSTÍ GS1 
LOGISTICKÉ ETIKETY“
Zajímavá je například expanze 2D sym-
bolů v  logistice. Typickým standardem 
je GS1 logistická etiketa (GS1 LL). Povin-
ným datovým nosičem je zde čárový 
kód GS1–128. Nově je možné k doplnění 
stávající lineární symboliky na GS1 LL 
využívat 2D symboly. Úspěšnou imple-
mentaci 2D kódu GS1 DataMatrix v logis-
tické etiketě najdeme třeba v Pivovarech 
Staropramen.

příležitost pro masivnější zavádění 
2D kódů. Zajímavým trendem je samo-
obslužné skenování zboží zákazníky na 
prodejní ploše pomocí smartphonů vyba-
vených právě imagery,“ poznamenává Michael 
Šimek. Zákazníci původně skenovali zboží za-
půjčenými čtečkami obchodníka: tento koncept 
dnes střídá skenování pomocí mobilní aplikace, 
kterou obchodník nakupujícím poskytuje.

Evoluční vývoj zhruba za poslední dekádu do-
spěl do stavu, kdy je možné číst 2D kódy na 
vzdálenost několika metrů a stejně tak i několika 
milimetrů, nezřídka prostřednictvím mobilních 
terminálů. „To výrazným způsobem umožnilo 
zvýšit možnosti značení, neboť standardní 1D 
kód neumožňuje zakódování většího množství 
znaků. A  samozřejmě rozšíření chytrých tele-
fonů s fotoaparátem a aplikací na dekódování 
1D i 2D kódů způsobilo malou revoluci zejména 
v retailu,“ podotýká Jakub Unucka.

S  postupným přechodem na 2D kódy podle 
něj logicky klesá přesnost a  kvalita tisku, pro-
tože jejich dekódování je výrazně jednodušší 
než u „přísných“ klasických 1D čárových kódů. 
Jakub Unucka doplňuje: „Nahrává tomu i  ab-
sence kontrolních mechanismů pro 2D kódy. 
Naštěstí u normalizovaných GS1 identifikátorů 
se normy dodržují a nezaznamenáváme žádné 
výrazné problémy, ani když jsou značeny přímo 
obaly bez použití etiket.“
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Nastupující 2D symboly se výrazně uplatňují 
např. ve zdravotnictví nebo v tabákovém 

průmyslu. „Tyto nosiče jsou zaváděny 
pro svoji schopnost kódování vel-

kého množství dat (vyžadova-
ného legislativou) na malém 

prostoru,“ popisuje Mi-
chael Šimek, GS1 bar-

codes manager v organizaci 
GS1 Czech Republic. 2D kódy 

navíc v současnosti expandují i do 
maloobchodu. „Zatím ještě jako dopl-

ňující kód k EAN−13, který bude v FMCG 
ještě dominovat. Rychlost přechodu k 2D 

symbolům bude závislá na vybavování POS 
kamerovými snímači. Budoucí doménou kódu 
GS1 DataMatrix jsou čerstvé potraviny,“ pokra-
čuje Michael Šimek.

Zastaralá identifikace produktů s  proměnnou 
hmotností za využití datových struktur s  ome-
zenou působností (RCN, Restricted Circulation 
Numbers) tzv. dvojkové řady pro interní či národní 
použití (v  ČR prefixy 28 a  29) bude nahrazena 
moderním řešením. 2D kódy umožní kódování 
GTIN, doplněného o  hmotnost každého kon-
krétního balíčku masa, sýra, salámu či zeleniny 
a ponesou i další doplňkové informace. Jak uvádí 
GS1 Czech Republic, pilotní projekty již probíhají.

AUTOMATICKÉ STROJOVÉ ČTENÍ JE UŽ 
TÉMĚŘ NEZBYTNOSTÍ
Identifikace nabývá na významu i  v  průmys-
lových podnicích, mj. při sledování postupu 

Oblast identifikace zboží je aktuálně ve znamení nástupu 2D kódů. Ty se dají aplikovat na různé povrchy a tvary. 
A třebaže naprostou většinu značení dosud tvoří potištěné etikety, stále více se značí přímo na výrobky například 
pomocí laserových značkovačů.

Masivnější 
rozšíření 
2D kódů se blíží

TISK A ZNAČENÍ

N
výroby. Zde se bez čárových kódů nebo jiných 
identifikátorů, umožňujících automatické stro-
jové čtení, neobejde dnes již prakticky žádná 
firma, upozorňuje Jakub Unucka, výkonný ře-
ditel společnosti Gaben. A  dodává: „Zatímco 
dříve se sledovaly logistické jednotky, dnes je 
trendem značit přímo jednotlivé komponenty 
a  polotovary, protože to v  podstatě vylučuje 
jakoukoliv chybu. Občas se totiž lišil skutečný 
obsah palety od toho, co bylo v ERP systému.“

Nasazování hybridních technologií jako pod-
statný aktuální trend v  identifikaci zboží zmi-
ňuje Marian Šramko, sales director, Central 
Europe, Southeastern Europe, Central Asia ve 
společnosti Zebra Technologies Europe. „Tra-
diční čárový kód je doplňován dalšími techno-
logiemi, například RFID, rozpoznáváním objektů 
z videostreamu nebo tlakovými senzory (Smart 
Shelfs),“ vysvětluje. Společným jmenovatelem 
je vhodná kombinace a  implementace řešení. 
Tradiční čárový kód ale podle Mariana Šramka 
rozhodně nevyčerpal všechny své možnosti. 
Kupříkladu Digimarc Barcode jako tzv. nevi-
ditelný čárový kód a  jeho využití by přineslo 
zkvalitnění obalového designu při nulových in-
vestičních nákladech na identifikaci.

ROZVÍJÍ SE VYUŽITÍ IMAGERŮ
Nejrozšířenějším zařízením pro čtení kódů jsou 
zatím stále laserové snímače, které dokážou 
načítat data jen z 1D kódů. Situace se však po-
stupně mění. „Obchodníci přecházejí na ka-
merové snímače, tzv. imagery, čímž se otevírá 

Marian Šramko
sales director, 
Central Europe, 
Southeastern 
Europe, Central Asia
Zebra Technologies 
Europe

„ČTENÍ KÓDU 
V KOMBINACI 
S IDENTIFIKACÍ 
OBJEKTU“
Pokud pominu masivní nasazování RFID 
zejména ve fashion retailu, zajímavou 
novinkou může být kombinace čtení 
čárového kódu a  identifikace objektu. 
Scanner nejen přečte čárový kód, ale 
„čtený“ objekt rozpozná a  v  reálném 
čase v  databázi produktů ověří, zdali 
je čárový kód správný. V  oblasti fraud 
ma nagementu na POS je to zcela průlo-
mové řešení.

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
o progresivních technologiích
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Michael Šimek
GS1 barcodes 
manager
GS1 Czech Republic

„2D KÓDY SOUČÁSTÍ GS1 
LOGISTICKÉ ETIKETY“
Zajímavá je například expanze 2D sym-
bolů v  logistice. Typickým standardem 
je GS1 logistická etiketa (GS1 LL). Povin-
ným datovým nosičem je zde čárový 
kód GS1–128. Nově je možné k doplnění 
stávající lineární symboliky na GS1 LL 
využívat 2D symboly. Úspěšnou imple-
mentaci 2D kódu GS1 DataMatrix v logis-
tické etiketě najdeme třeba v Pivovarech 
Staropramen.

příležitost pro masivnější zavádění 
2D kódů. Zajímavým trendem je samo-
obslužné skenování zboží zákazníky na 
prodejní ploše pomocí smartphonů vyba-
vených právě imagery,“ poznamenává Michael 
Šimek. Zákazníci původně skenovali zboží za-
půjčenými čtečkami obchodníka: tento koncept 
dnes střídá skenování pomocí mobilní aplikace, 
kterou obchodník nakupujícím poskytuje.

Evoluční vývoj zhruba za poslední dekádu do-
spěl do stavu, kdy je možné číst 2D kódy na 
vzdálenost několika metrů a stejně tak i několika 
milimetrů, nezřídka prostřednictvím mobilních 
terminálů. „To výrazným způsobem umožnilo 
zvýšit možnosti značení, neboť standardní 1D 
kód neumožňuje zakódování většího množství 
znaků. A  samozřejmě rozšíření chytrých tele-
fonů s fotoaparátem a aplikací na dekódování 
1D i 2D kódů způsobilo malou revoluci zejména 
v retailu,“ podotýká Jakub Unucka.

S  postupným přechodem na 2D kódy podle 
něj logicky klesá přesnost a  kvalita tisku, pro-
tože jejich dekódování je výrazně jednodušší 
než u „přísných“ klasických 1D čárových kódů. 
Jakub Unucka doplňuje: „Nahrává tomu i  ab-
sence kontrolních mechanismů pro 2D kódy. 
Naštěstí u normalizovaných GS1 identifikátorů 
se normy dodržují a nezaznamenáváme žádné 
výrazné problémy, ani když jsou značeny přímo 
obaly bez použití etiket.“
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Výrobci obalů a producenti potravinářských 
výrobků musí dodržovat legislativní poža-

davky na zdravotní nezávadnost ma-
teriálů a  předmětů přicházejících 

do přímého styku s  potravinami 
a nápoji stejně jako požadavky 

na ochranu veřejného zdraví 
či hygienu potravin a  v  ne-

poslední řadě i  označování po-
travin, které jsou platné jak v rámci 

EU, tak i  v  České republice. „S  tím 
souvisí i  prokazatelnost zdravotní nezá-

vadnosti samotných obalových materiálů, 
prostředků a z nich vyrobených finálních obalů 
či předmětů, které přicházejí do přímého styku 
s  potravinami a  nápoji,“ popisuje Hana Lan-
grová, regulatory affairs manager společnosti 
Unilever pro Česko a  Slovensko. A  pokračuje: 
„Z tohoto důvodu je velice důležitá spolupráce 
všech článků dodavatelsko-odběratelského 
řetězce, aby byla k obalovým materiálům v jed-
notlivých fázích prodeje a distribuce vždy řádně 
předána kompletní dokumentace prokazující 
shodu s předpisy EU – tzv. prohlášení o shodě.“ 
Veškeré náležitosti definuje nařízení EP a Rady 
(ES) č.  1935/2004, dále pak zákon o  obalech 
č. 477/2001 a jeho prováděcí právní předpisy.

ZOHLEDNIT AKTUÁLNÍ TRENDY
Současná legislativa detailně stanovuje zejména 
požadavky na materiály pro přímý styk s potra-
vinou vyrobené z plastů. „Ostatní materiály jako 
papír, sklo, dřevo, kov a  slitiny legislativou de-
tailně pokryty nejsou,“ vysvětluje Pavla Turková, 

Zdravotní nezávadnost obalů představuje poměrně komplikovanou oblast. Zvláštní 
důraz je přirozeně kladen na materiály, které přicházejí do přímého styku s potravinami. 
Tyto materiály nesmějí ohrozit zdravotní nezávadnost potraviny, například nežádoucí 
migrací chemických látek.

Důraz na zdravotní 
nezávadnost 
obalů a potravin 
jde ruku v ruce

UDRŽITELNOST

David Čapek
redaktor

 david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

V

20 let
o udržitelných obalech

quality suppliers manager 
ve společnosti Orkla Foods 
Česko a  Slovensko. Legislativa 
by se měla vyvíjet v souladu s aktu-
álními trendy, ale i riziky, která mohou 
být do potravinového řetězce vnesena 
použitím nových typů obalů či technologií.

V současnosti je v popředí zájmu ochrana život-
ního prostředí a s tím úzce spojená nutnost zvý-
šené recyklace obalů. Hana Langrová podotýká: 
„V tomto ohledu bude při vývoji směrem k cir-
kulární ekonomice nutné nastavit pravidla bez-
pečnosti u  výrobních a  recyklačních postupů 
a kritéria využití recyklace a recyklátů v obalech. 
Tady se i Evropská unie nachází ve stadiu vývoje 

„SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A DODRŽENÍ 
HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ“
Pro bezpečnost a stálou kvalitu potravinářských obalů a dalších potravinářských výrobků je 
klíčovým požadavkem zavedení systému správné výrobní praxe a dodržování hygienických 
požadavků při jejich výrobě. V EU je tato povinnost vyrábět obaly pro potraviny ve shodě se 
správnou výrobní praxí stanovena nařízením Evropské komise (ES) č. 2023/2006. Výrobci 
potravinářských obalů musí zajistit a prokázat shodu při výrobě s požadavky nařízení pro-
střednictvím prostor vhodných k danému účelu a znalostmi kritických výrobních fází ob-
sluhujícím personálem, dále dokumentovaného systému zabezpečování jakosti a systému 
kontroly jakosti zachovávaných v prostorách a také výběru vhodných výchozích surovin pro 
výrobní proces s ohledem na bezpečnost a inertnost finálních produktů.

Jitka  Sosnovcová
vedoucí Národní referenční laboratoře pro materiály určené pro styk s potravinami
Státní zdravotní ústav

Používat nezávadné 
obaly patří k základním 
povinnostem výrobce. 
Riziko vidím spíše v nespráv-
ném chování spotřebitele  pou-

žití obalů za jiným 
účelem, po uplynutí 
doby jejich použitelnosti, 
při nesprávné teplotě nebo 

vystavení slunci, kdy může 
dojít k  uvolňování 

nebezpečných 
látek.

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   

Plně obnovitelná varianta 
obalů na zmrzlinu! 
Která to je, už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na stránkách Světa balení již 20. ledna 2020.

Jde to jednoduše 
i z mobiluVy nečtete stránky Svět balení? 

Sledujte www.svetbaleni.cz
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a  nastavo-
vání norem, 
postupů a  po-
žadavků.“ Roste 
také využití recyklace 
k výrobě obalů, přičemž 
výroba z  recyklovaných 
plastů je zpravidla náročnější 
než výroba prvotního obalu. „Mu-
síme však začít plast chápat jako dru-
hotnou surovinu a zajistit, aby nekončil 
na skládkách. I v tomto kontextu však obal 
vždy musí být v souladu s prioritou bezpeč-
nosti,“ zdůrazňuje Hana Langrová.

Obal by měl být bezpečný jak z hlediska kontaktu 
s vlastním výrobkem (migrace chemických slo-
žek obalového materiálu, fyzikálně-chemické 
vlastnosti), tak z  pohledu zákazníka, který 
s obalem zachází. Zároveň by měl být výrobek 
tak bezpečný, aby nedocházelo například kvůli 
snižování hmotnosti použitého materiálu až 
k  deformacím obalu a  možnému vylití nebo 
protržení obalu. V tomto smyslu je podle Hany 
Langrové nutné zabezpečit, aby stále větší tlak 
na úsporu materiálu a další ekologická opatření 
byly v souladu se zajištěním bezpečnosti a hygi-
eny výrobku během procesu výroby, distribuce, 
prodeje i samotného používání v domácnosti.

CENU URČUJE 
ŘADA FAKTORŮ

Ovlivňují četné před-
pisy a  normy ohledně 

zdravotní nezávadnosti 
výrazně cenu obalů? „Zdra-

votní nezávadnost je u  potravin, 
a tudíž i u použitých obalů, na prvním 

místě. Cenu obalů určuje více faktorů, 
od použitého materiálu po způsob jeho 

zpracování, množství použitého obalového 
materiálu a podobně,“ vyjmenovává Pavla Tur-
ková. A dodává, že v zájmu výrobce potravin je 
samozřejmě zisk a  úspěch u  zákazníků,  tudíž  
je výběr surovin včetně obalů komplexní zále-
žitostí, která je balancována mnoha různými 
aspekty.

Veškeré inovace v obalech a obalových mate-
riálech vedou nejen ke zlepšování funkcí obalů, 
ale i  k  rostoucímu důrazu na jejich zdravotní 
nezávadnost. „V  mnoha případech přímo na-
plňují potřeby a poptávku ze strany obchodních 
partnerů nebo spotřebitelů samotných. Tyto 
skutečnosti mohou vést ke zvýšení ceny obalo-
vého materiálu, nicméně výrobek musí být stále 
prodeje- a konkurenceschopný na trzích, kde je 
nabízen,“ uzavírá Hana Langrová.

FOTO: P
ixabay
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inzerce

Gabriela 
 Bechynská 
corporate & 
government affairs 
manager CZ/SK & 
Hungary
Mondelez Czech 
Republic

„V SOULADU 
S EVROPSKÝMI 
I NÁRODNÍMI 
POŽADAVKY“
Základní požadavky na potraviny a jejich 
obaly jsou formulovány v zákoně o po-
travinách, další detaily jsou v  zákoně 
o obalech. Zdravotním požadavkům na 
obaly potravin se věnuje vyhláška mini-
sterstva zdravotnictví o  hygienických 
požadavcích na výrobky určené pro 
styk s  potravinami a  pokrmy. Všechny 
výrobky a  materiály, které používáme, 
musí splňovat všechny legislativní poža-
davky, jež se na ně vztahují, a to jak po-
žadavky evropského práva, tak i národní 
požadavky.
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odpovídají i  požadavkům na současný trend 
zpracování biofólií či fólií s vyšším podílem re-
cyklátu (ať již v podobě monofólií či v podobě 
„trendy“ fólií laminovaných z vrstev, které mají 
stejný materiál, ale různě modifikovaný (např. 
PE/PE, PP/PP apod.).

U nových typů fólií je potřeba vždy odzkoušet 
nejen jejich schopnost vytvořit sáček (včetně 
možností svařování), ale především schopnost 
ochránit produkt (zabránit vniknutí vlhkosti, 
vzduchu, ev. světelného záření), proto je zde po-
třeba mnoho testování. Například Viking Mašek 
v současnosti provádí tento výzkum pro tři nad-
národní společnosti, kde byli jimi vybráni k vývoji 
těchto speciálních technologií.

U  menších společností se nejčastěji řeší po-
žadavky na co nejjednodušší obsluhu balicího 
stroje nebo ergonomickou a rychlou přestavbu 
na jiný typ sáčku. Je to z toho důvodu, že na trhu 
práce chybějí kvalifikovaní lidé, proto je potřeba, 
aby vše bylo opravdu co nejjednodušší a tím 
se eliminovala možná rizika selhání lidského 
faktoru.

TECHNOLOGIE VYCHÁZEJÍ 
VSTŘÍC DESIGNU 
I UDRŽITELNOSTI
Jak potvrzují ve společ-
nosti Velteko, ještě 
zhruba před 35 lety 
převládaly kla-
sické polštá-
řové sáčky, 
protože 

vertikální balení nic jiného nenabízelo. Pak při-
šla éra stojacích sáčků, která dodnes přetrvává, 
i  když došlo k  určitým proměnám. Na začátku 
stály sáčky se skládaným dnem, pak sáčky 
s provařenými výztužnými hranami a nyní jsou 
nejoblíbenější sáčky s  čočkovým dnem. Sou-
časně s  vývojem sáčků probíhal i  vývoj jejich 
modifikací, jako např. různé typy sekundárních 
uzávěrů, dodatečné potiskování a etiketování, 
ventilky atd.

K  novinkám ve Velteku patří vlastní paten-
tovaná technologie kontinuálního svařování 
pomocí ultrazvuku. Přínosem pro uživatele 
balicího stroje je šetrnější zacházení s baleným 

produktem, snadné seřízení při přechodu na 
jinou velikost sáčku, jednoduchá údržba 

a  menší rozměry stroje oproti běžně 
používaným technologiím. Příspěv-

kem k  udržitelnému rozvoji jsou 
i vlastní konstrukce, které jsou 

vyrobeny z  velmi kvalitních 
materiálů a  z  kompo-

nentů světových vý-
robců. Technologie 

jsou vhodné pro 
všechny ma-

teriály na 
t r h u , 

Foto: Jana Žižková

Foto: Jana Žižková

Lukáš Mašek
obchodní ředitel
Viking Mašek

„AUTOMATICKÉ 
NASTAVENÍ 
KOMPONENT“
Nabízíme automatické změny formátu, 
kde obsluha vymění pouze tvarovací 
díl stroje a nastavení ostatních kompo-
nentů se provede automaticky načte-
ním čárového kódu zboží. Jednoduché 
a  rychlé řešení eliminuje možná rizika 
špatného nastavení.

Zip na pytlíku je jedna 
z věcí, které spotřebitel 
do jisté míry očekává. Jde 
ale o  to, aby to nebylo jen 
trendy, ale i  funkční. Kdo z  nás 

se nesetkal s nepo-
užitelným, a tedy i zby-
tečným uzávěrem třeba 
u koření?

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Flexibilní obaly v podobě sáčků, pytlů, tašek 
či horizontálních flow packů s trojsvarem 

patří k nejpopulárnějším typům obalů. 
Především sáčky se vyznačují ma-

teriálovou a  konstrukční varia-
bilitou (ploché, špalíčkové, 

trojhranné, stojací, pyra-
midovité, jednoporcové 

stick packy atd.).

Důležitou roli u všech typů sáčků 
hraje spojování. Obecně se oba-

lové fólie svařují teplem, které roztaví 
k tomu určené vnitřní vrstvy obalové fólie. 

Ohřev lze realizovat pomocí vyhřívaných če-
listí, impulsním svařováním, horkým vzduchem 

či ultrazvukem.

Velkým technologickým tématem pro vý-
robce sáčků je podobně jako i  v  jiných 

odvětvích udržitelnost produktu. 
V  současnosti lze zaznamenat 

větší příklon k  monofóliím či 
fóliím s  větším procentem 

recyklátu. Výrobci techno-
logií se setkávají i s po-

žadavky na výrobu 
sáčků z biodegra-

dabilních sub-
strátů.

Velká část sypké, kusové či pastovité produkce se balí do flexibilních 
obalů z plastu, papíru či kombinovaných materiálů. Flexibilní 
obaly se k výrobci dostávají jako hotové nebo jsou přímo 
tvarovány na stroji a hned následně plněny a uzavírány. 
V  Čechách, především kolem Vlašimi, sídlí hned 
několik producentů technologií vertikálního 
a horizontálního balení.

Není sáček 
jako sáček

TECHNOLOGIE

F
DO VLAŠIMI ZA VÝROBOU 
SÁČKOVÝCH STROJŮ
Vlašim patří nejenom k městům s dlouhou kul-
turní, ale i obalovou historií. Sídlí zde prakticky 
všichni nejznámější producenti, ať už je to Vi-
king Mašek, Velteko, Astro Vlašim či Pavel Blažek, 
balicí stroje. Samozřejmě, že existuje i celá řada 
dalších výrobců a  dodavatelů, včetně větších 
i menších producentů ze zahraničí. Vedle bali-
cích strojů a  linek vertikálního i horizontálního 
typu většina producentů dodává i řadu nezbyt-
ných dalších komponentů v podobě dávkova-
cích a  kontrolních vah, dávkovacích zařízení, 
dopravníků a dalšího příslušenství.

Sáčky mohou skýtat velkou ochranu i v případě 
produktů, které máme obvykle spojeny s jinou 
formou balení, jak je tomu např. u automatizo-
vané linky pro balení sypkého měkkého tvarohu 
Curd Line od společnosti Astro Vlašim. Tvaroh 
je nejdříve homogenizován a  následně je pře-
praven k dávkovacímu zařízení. Zde proběhne 
přesné nadávkování požadované hmotnosti do 
balicího stroje. Vertikální balicí stroj zabalí tvaroh 
do sáčku s ochrannou atmosférou, která mu za-
jistí dlouhou dobu trvanlivosti bez konzervace.

VÝVOJ STROJŮ A REAKCE NA PROMĚNY 
TRHU JSOU NEZBYTNÉ
K  velmi náročným požadavkům především ze 
strany velkých producentů patří sestavování 
kompletních linek na míru zákazníkovi (včetně 
sekundárního balení do krabic a následné pale-
tizace) či možnosti zpracování „zelených“ eko 
fólií. S oběma požadavky se vypořádávají ve spo-
lečnosti Viking Mašek. Společnost vyrábí stroje 
jak na balení malých sáčků (nejmenší sáček pro 
oblast farmacie 14 × 35 mm dlouhý), tak i velko-
objemového balení (sáčky 650 × 1200  mm na 
balení rašeliny a substrátů).

Jana Žižková
redaktorka

 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Foto: V
elte

ko

20 let
o moderních technologiích

„KVALITNÍ STROJ MÁ 
MODULÁRNÍ STAVBU“
Nesouhlasíme s  filozofií těch uživatelů 
balicích strojů, kteří si stroj kupují na ur-
čitý časově omezený projekt, při kterém 
jej odepíší a  pak jej mohou sešrotovat. 
Takové stroje „na jedno použití“ jsou sa-
mozřejmě levnější, ale opakovaná koupě 
jednorázových strojů na každý projekt 
nemá nic společného s  odpovědným 
chováním k  životnímu prostředí. Kva-
litní stroje mají modulární stavbu, která 
umožňuje jejich modernizaci i po letech 
provozu. Tím do značné míry dokážeme 
odstranit jejich morální opotřebení. Jsou 
to stroje na současné i budoucí projekty 
našich zákazníků.

František Šmíd
vedoucí technického 
úseku a jednatel 
společnosti
Velteko
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odpovídají i  požadavkům na současný trend 
zpracování biofólií či fólií s vyšším podílem re-
cyklátu (ať již v podobě monofólií či v podobě 
„trendy“ fólií laminovaných z vrstev, které mají 
stejný materiál, ale různě modifikovaný (např. 
PE/PE, PP/PP apod.).

U nových typů fólií je potřeba vždy odzkoušet 
nejen jejich schopnost vytvořit sáček (včetně 
možností svařování), ale především schopnost 
ochránit produkt (zabránit vniknutí vlhkosti, 
vzduchu, ev. světelného záření), proto je zde po-
třeba mnoho testování. Například Viking Mašek 
v současnosti provádí tento výzkum pro tři nad-
národní společnosti, kde byli jimi vybráni k vývoji 
těchto speciálních technologií.

U  menších společností se nejčastěji řeší po-
žadavky na co nejjednodušší obsluhu balicího 
stroje nebo ergonomickou a rychlou přestavbu 
na jiný typ sáčku. Je to z toho důvodu, že na trhu 
práce chybějí kvalifikovaní lidé, proto je potřeba, 
aby vše bylo opravdu co nejjednodušší a tím 
se eliminovala možná rizika selhání lidského 
faktoru.

TECHNOLOGIE VYCHÁZEJÍ 
VSTŘÍC DESIGNU 
I UDRŽITELNOSTI
Jak potvrzují ve společ-
nosti Velteko, ještě 
zhruba před 35 lety 
převládaly kla-
sické polštá-
řové sáčky, 
protože 

vertikální balení nic jiného nenabízelo. Pak při-
šla éra stojacích sáčků, která dodnes přetrvává, 
i  když došlo k  určitým proměnám. Na začátku 
stály sáčky se skládaným dnem, pak sáčky 
s provařenými výztužnými hranami a nyní jsou 
nejoblíbenější sáčky s  čočkovým dnem. Sou-
časně s  vývojem sáčků probíhal i  vývoj jejich 
modifikací, jako např. různé typy sekundárních 
uzávěrů, dodatečné potiskování a etiketování, 
ventilky atd.

K  novinkám ve Velteku patří vlastní paten-
tovaná technologie kontinuálního svařování 
pomocí ultrazvuku. Přínosem pro uživatele 
balicího stroje je šetrnější zacházení s baleným 

produktem, snadné seřízení při přechodu na 
jinou velikost sáčku, jednoduchá údržba 

a  menší rozměry stroje oproti běžně 
používaným technologiím. Příspěv-

kem k  udržitelnému rozvoji jsou 
i vlastní konstrukce, které jsou 

vyrobeny z  velmi kvalitních 
materiálů a  z  kompo-

nentů světových vý-
robců. Technologie 

jsou vhodné pro 
všechny ma-

teriály na 
t r h u , 

Foto: Jana Žižková

Foto: Jana Žižková

Lukáš Mašek
obchodní ředitel
Viking Mašek

„AUTOMATICKÉ 
NASTAVENÍ 
KOMPONENT“
Nabízíme automatické změny formátu, 
kde obsluha vymění pouze tvarovací 
díl stroje a nastavení ostatních kompo-
nentů se provede automaticky načte-
ním čárového kódu zboží. Jednoduché 
a  rychlé řešení eliminuje možná rizika 
špatného nastavení.

Zip na pytlíku je jedna 
z věcí, které spotřebitel 
do jisté míry očekává. Jde 
ale o  to, aby to nebylo jen 
trendy, ale i  funkční. Kdo z  nás 

se nesetkal s nepo-
užitelným, a tedy i zby-
tečným uzávěrem třeba 
u koření?

Eva Rybová
Senior brand  manažerka 
ve společnosti Nestlé   
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Mezi klíčové zákazníky Tiskárny Bělehrádek Letovice patří především výrobci potravin 

a drogistického zboží nebo producenti laků a nátěrových hmot. Zpracování etiket 
doposud tiskárna řešila kombinací ofsetového a digitálního archového tisku. „V poslední 

době se celý trh mění. Konkrétně u nás se snižují objemy tisku, roste počet jednotlivých zakázek 
a zkracují se požadované termíny dodání. Proto preferujeme tisk digitální, který dnes tvoří drtivou 

většinu produkce,“ vysvětluje Josef Bělehrádek a dodává: „Projevilo se přání klíčových klientů dostávat 
etikety – namísto doposud dodávaných kusových – nově v návinu na rolích.“

Zvláštní pozornost musela Konica Minolta ve spolupráci se zákazníkem věnovat výběru 
a konfiguraci semirotačního stroje na výsek. Výběr padl na polského výrobce a následně byl 

stroj instalován.

Do budoucna chce Tiskárna Bělehrádek Letovice dále rozšiřovat nabídku jak 
co do kapacity, proklientského servisu, tak i rychlosti produkce/dodání. 

Z dalších plánů uvádí Josef Bělehrádek mimo jiné kvantitativní rozšíření 
dokončovacích zařízení. Z pohledu společnosti Konica Minolta jako 

dodavatele lze v budoucnu rozšířit řešení o další zařízení, které 
doplní např. tisk bílou barvou, případně zušlechtění etiket.

ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ T
ISK ETIKET

Další podrobnosti najdete na 

www.konicaminolta.com/cz-cs. 

Podívejte se! 

Digitální stroj Accurio Label 230, určený pro výrobu papírových 
a plastových samolepek, umožní Tiskárně Bělehrádek Letovice 
vykrývat rychleji, levněji a zároveň ve větším objemu požadavky 
od stávajících klientů. Pro klienty samotné pak bude přínosem 
výrazně snazší lepení ruční a možnost lepení etiket strojově. Oproti 
flexotiskovým linkám pak tiskárna nabízí výrazně vyšší rychlost 
dodání a výrobu i menších sérií. „Nové digitální stroje splňují přesně 
to, co od nich očekávám – flexibilitu a škálovatelnost efektivního 
nákladu od pár kusů po tisícové série, rychlost produkce, čistotu 
výroby, jednoduchou obsluhu a kompaktní rozměry,“ vypočítává 
Josef Bělehrádek. Podstatnou roli při výběru dodavatelské firmy 
hrála i předchozí několikaletá zcela bezproblémová spolupráce 
mezi Tiskárnou Bělehrádek Letovice a společností Konica Minolta.

Digitální tiskový stroj Accurio 

Label 230 nově využívá Tiskárna 

Bělehrádek v Letovicích.

FOTO: Konica Minolta
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V Tiskárně Bělehrádek Letovice nasadila společnost Konica Minolta komplexní řešení pro digitální výrobu 
etiket. To umožní zákazníkovi rozšířit pole působnosti a navýšit výrobní kapacity.

JAK VYRÁBĚT ETIKETY 
MODERNĚ A EFEKTIVNĚ

PŘÍPADOVÁ STUDIE

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Digitální výroba 
etiket
„Srdcem“ komplexního řešení nasazeného 
v Tiskárně Bělehrádek Letovice je tiskový stroj 
Accurio Label 230. Představuje vhodné zařízení 
pro profesionální poskytovatele etiket, kteří chtějí 
přesunout objemy z  konvenčních technologií do digi-
tálních nebo hledají pokročilé řešení konvenční výroby pro 
vytížení menších zakázek.

Snadné ovládání
Tento digitální tiskový stroj se CMYK tonerovou technologií má extrémně 
krátkou dobu přípravy na tisk a velice jednoduché ovládání. Dispo-
nuje senzorem pro dotisk do bílé barvy, a je tedy vhodný i pro po-
tisk transparentních nebo metalických fólií.

Rychlý a flexibilní
Rychlost tisku je až 23,4 m/min. a umožňuje po-
tisk většiny materiálů na etikety – ať už jde 
o  papír, strukturovaný papír, YUPO, PP 
nebo PET.

ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ T
ISK ETIKET

VE ZKRATCE:

20 let
o případových studiích

ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ T
ISK ETIKET

Konica 
Minolta nám 

dokázala nabídnout 
škálovatelné řešení – stroj, 

který poroste s námi. Doposud 
jsme vše tiskli po arších, na nový stroj 

migrujeme podstatnou část stávajících 
zakázek a předpokládáme průběžně další podstatný 

nárůst produkce. Fakticky spouštíme zcela nový druh 
výroby a konkurenční nabídky vyžadovaly hned od počátku 

měsíční nátisky řádově v desítkách kilometrů, což bylo nereálné.

Josef Bělehrádek

majitel
Tiskárna Bělehrádek Letovice
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Mezi klíčové zákazníky Tiskárny Bělehrádek Letovice patří především výrobci potravin 

a drogistického zboží nebo producenti laků a nátěrových hmot. Zpracování etiket 
doposud tiskárna řešila kombinací ofsetového a digitálního archového tisku. „V poslední 

době se celý trh mění. Konkrétně u nás se snižují objemy tisku, roste počet jednotlivých zakázek 
a zkracují se požadované termíny dodání. Proto preferujeme tisk digitální, který dnes tvoří drtivou 

většinu produkce,“ vysvětluje Josef Bělehrádek a dodává: „Projevilo se přání klíčových klientů dostávat 
etikety – namísto doposud dodávaných kusových – nově v návinu na rolích.“

Zvláštní pozornost musela Konica Minolta ve spolupráci se zákazníkem věnovat výběru 
a konfiguraci semirotačního stroje na výsek. Výběr padl na polského výrobce a následně byl 

stroj instalován.

Do budoucna chce Tiskárna Bělehrádek Letovice dále rozšiřovat nabídku jak 
co do kapacity, proklientského servisu, tak i rychlosti produkce/dodání. 

Z dalších plánů uvádí Josef Bělehrádek mimo jiné kvantitativní rozšíření 
dokončovacích zařízení. Z pohledu společnosti Konica Minolta jako 

dodavatele lze v budoucnu rozšířit řešení o další zařízení, které 
doplní např. tisk bílou barvou, případně zušlechtění etiket.

ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ T
ISK ETIKET

Další podrobnosti najdete na 

www.konicaminolta.com/cz-cs. 

Podívejte se! 

doplní např. tisk bílou barvou, případně zušlechtění etiket.

Digitální stroj Accurio Label 230, určený pro výrobu papírových 
a plastových samolepek, umožní Tiskárně Bělehrádek Letovice 
vykrývat rychleji, levněji a zároveň ve větším objemu požadavky 
od stávajících klientů. Pro klienty samotné pak bude přínosem 
výrazně snazší lepení ruční a možnost lepení etiket strojově. Oproti 
flexotiskovým linkám pak tiskárna nabízí výrazně vyšší rychlost 
dodání a výrobu i menších sérií. „Nové digitální stroje splňují přesně 
to, co od nich očekávám – flexibilitu a škálovatelnost efektivního 
nákladu od pár kusů po tisícové série, rychlost produkce, čistotu 
výroby, jednoduchou obsluhu a kompaktní rozměry,“ vypočítává 
Josef Bělehrádek. Podstatnou roli při výběru dodavatelské firmy 
hrála i předchozí několikaletá zcela bezproblémová spolupráce 
mezi Tiskárnou Bělehrádek Letovice a společností Konica Minolta.

Digitální tiskový stroj Accurio 

Label 230 nově využívá Tiskárna 

Bělehrádek v Letovicích.

FOTO: Konica Minolta
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Spotřebitel od výrobce poža-
duje jednoznačnou identi-

fikaci výrobku. Ale i  když 
si na obalu, etiketě či 

příbalovém letáku může 
přečíst vše podstatné, 

přece jenom chce produkt 
před zakoupením také vidět. 

Ukazuje se, že kombinace pevné 
podložky, traye či misky ve spojení 

s  transparentní fólií moderní klient díky 
zlepšení vizuálního vjemu oceňuje, zároveň 

však potřebuje mít jistotu hygieničnosti a často 
i prodloužené trvanlivosti. Dalším, stále obvyk-
lejším trendem, je podobně jako i u dalších typů 
balení akcent na udržitelnost. I  když existuje 
řada technologických možností, jeden z  ne-
jefektivnějších způsobů, jak udržet potravinu 
co nejdéle čerstvou, je vakuování. Uvádí se, že 
vakuované potraviny vydrží až 5× déle čerstvé, 
současně si udržují aroma, chuť i živiny. To však 
nejsou jediné benefity. Vakuový způsob balení 
eliminuje množení nežádoucích mikroorga-
nismů, jako jsou bakterie nebo plísně, a brání po-
traviny před nasáknutím cizími pachy. Zatímco 
zachovanou chuť či aroma „objeví“ spotřebitel 
až při přípravě pokrmu doma, díky průhlednému 
obalu ve spojení s technologií ocení barvu polo-
tovaru či syrového produktu (např. masa), která 
dodává potravině svěží vzhled, hned při svém 
výběru v  místě prodeje. Navíc často úsporné 
balení šetří místo i při skladování, ať již v mrazír-

nách, chladírnách či v  lednici nebo mrazáku 
spotřebitele.

SÁČEK, NEBO MISKA?
Vakuové balení se uplatňuje 

nejvíce u masných produktů 
a dále u zpracovatelů ze-

leniny. V  neposlední 
řadě je vakuum 

hojně využíváno 
v  uchování 

nezpraco-
vaných 

surovin v  pohostinství. 
Vakuové balení již od 
svého vzniku před-
stavuje revoluční 
způsob ve sklado-
vání a uchovávání po-
travin. Vzduchoprázdno 
(vakuum) je zásadní zbraní 
v  omezení tvorby procesů 
narušujících čerstvost potravin. 
Pokud firmy pracující s potravinami 
dokážou pracovat i  s  vakuem, je to 
dokonalá symbióza.

Podobně jako v zahraničí i naši producenti řeší 
řadu technologických problémů, které se týkají 
i způsobu balení (vakuum, modifikovaná atmo-
sféra, inertní atmosféra atd.).

I když patří vakuum ke stále oblíbenějším způ-
sobům balení, není pochopitelně vhodné pro 
všechny typy potravin. Při vakuovém balení se 
musí zohlednit především struktura potraviny 
tak, aby při použití vyššího vakua nedošlo k po-
škození. U křehkých forem potravin se obecně 
musí používat nižší úroveň vakua či se mu pro-
ducent musí vyhnout úplně a  použít jinou 
formu upravené atmosféry pro prodlou-
žení trvanlivosti. Při balení lze využít jako 
obal sáček či misku. V zásadě je ba-
lení do sáčku jednodušší a levnější 
variantou, a to nejen z hlediska 
pořizovací ceny stroje, ale 
i  spotřebního materiálu. 
Vakuové balení do 
misek se používá ze-
jména u  provozů, kde 
je potřeba distribuce po-
travin, např. s  sebou domů, 
nebo z  estetického hlediska. 
Speciálním typem je například po-
travinový sáček Vac-Star. Otevřený 
konec sáčku se vloží do vakuové baličky, která 
z fólie odsaje veškerý vzduch a fólii tepelně svaří. 
Takto svářečka fólií na potraviny neprodyšně 
sáček uzavře.

VAKUOVÉ BALIČKY
Vakuové baličky se zdaleka nepoužívají jen 
ve výrobních provozech masného či potravi-
nářského průmyslu. Výborné využití profesio-
nálních baliček je i  v  oblasti restaurací, hotelů 
a gastronomických zařízení. Stále se rozšiřující 
potenciál mají však i vakuové baličky domácího 
typu přímo u jednotlivých spotřebitelů.

Obecně současný výrobní sortiment 
zahrnuje stolní a samostatně umís-

těná zařízení bezkomorového 
či jednokomorového typu, 

dvoukomorové stroje i pá-
sové komorové stroje. 

Pokročilé systémy lze 
integrovat i  do komplex-

ních automatizovaných výrob-
ních linek. Současné technologie 

vynikají dobrou kvalitou použitých 
materiálů, extrémně vysokou pracovní 

produktivitou a často i excelentním tech-
nologickým vybavením. Vedle důrazu na 

rychlost a  snadné ovládání jsou u  baliček kla-
deny velké požadavky na hygienu, snadné čiš-
tění a jednoduchou údržbu. K maximální kvalitě 
balení i  optimalizaci zaplynování slouží u  mo-
derních profesionálních systémů sofistikované 
a především různé typy senzorů.

AKCENT NA KVALITU 
A UDRŽITELNOST
Producenti balicích technologií potvrzují, že 
trh klade důraz především na rychlost procesu 
vakuování a  kvalitu spotřebního materiálu. Co 
se týče misek, všeobecně se mluví o nahrazení 
plastů biomateriály, bohužel finanční nároč-
nost spotřebního materiálu mnohým firmám 
zatím nedovoluje jejich aplikaci. VAC-Star CZ 
se snaží pracovat i na tomto zlepšení a nyní již 
má v nabídce papírové misky ke krátkodobému 
použití. V  současné době se jedná o  dalších 
materiálech, jako je např. cukrová třtina. Stejně 
tak tomu je i u krycí fólie. Dalším velkým téma-
tem k řešení jsou inovace technologií ke snížení 
ekologické stopy. Tyto inovace zatím, jak již bylo 
konstatováno, směřují spíše do vývoje misek. 
V  oblasti vakuování do sáčků zatím nejsou 
vhodné materiály, které by uměly udržet ba-
riéru na takové úrovni a zároveň byly přátelské 
k životnímu prostředí. Na druhou stranu i přes 
průmyslový odpad z fólie lze u těchto způsobů 
obalů rovněž mluvit o udržitelnosti. Díky svým 
benefitům a delšímu udržení potraviny k jejímu 
dalšímu zpracování napomáhá tento způsob 
balení k  celosvětově hojně diskutované a  ak-
tuálně velmi řešené problematice neplýtvání 
potravinami.

S

Foto
: re

d

    „Trh
 klade důra

z na rychlost 

pro
cesu vakuování a

 kvalitu
 

spotře
bního m

ateriá
lu.“

Petr Kopečný
sales & marketing 
manager
VAC-Star CZ

„VAKUUM PRO 
SPOTŘEBITELE NENÍ 
NEZNÁMÝM POJMEM“
Velmi intenzivně vnímám snahu firem 
a služeb na zlepšení kultury v rámci zpra-
cování a  uchování potravin stejně jako 
témata o bioproduktech apod. Zejména 
v  oblasti vakua jsou lidé erudovanější 
a  více si v  dlouhodobějším horizontu 
uvědomují jeho význam.
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Životní styl člověka 21.  století se dost radikálně změnil a  tento 
trend má za následek i řadu změn v balení. Současný spotře-
bitel upřednostňuje především u potravin čerstvost, přiro-
zenost a prodlouženou trvanlivost. K trendům v oblasti 
balení pak patří využívání aktivních způsobů obalo-
vých materiálů, balení do modifikované atmo-
sféry či do stále oblíbenějšího vakua.
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Spotřebitel od výrobce poža-
duje jednoznačnou identi-

fikaci výrobku. Ale i  když 
si na obalu, etiketě či 

příbalovém letáku může 
přečíst vše podstatné, 

přece jenom chce produkt 
před zakoupením také vidět. 

Ukazuje se, že kombinace pevné 
podložky, traye či misky ve spojení 

s  transparentní fólií moderní klient díky 
zlepšení vizuálního vjemu oceňuje, zároveň 

však potřebuje mít jistotu hygieničnosti a často 
i prodloužené trvanlivosti. Dalším, stále obvyk-
lejším trendem, je podobně jako i u dalších typů 
balení akcent na udržitelnost. I  když existuje 
řada technologických možností, jeden z  ne-
jefektivnějších způsobů, jak udržet potravinu 
co nejdéle čerstvou, je vakuování. Uvádí se, že 
vakuované potraviny vydrží až 5× déle čerstvé, 
současně si udržují aroma, chuť i živiny. To však 
nejsou jediné benefity. Vakuový způsob balení 
eliminuje množení nežádoucích mikroorga-
nismů, jako jsou bakterie nebo plísně, a brání po-
traviny před nasáknutím cizími pachy. Zatímco 
zachovanou chuť či aroma „objeví“ spotřebitel 
až při přípravě pokrmu doma, díky průhlednému 
obalu ve spojení s technologií ocení barvu polo-
tovaru či syrového produktu (např. masa), která 
dodává potravině svěží vzhled, hned při svém 
výběru v  místě prodeje. Navíc často úsporné 
balení šetří místo i při skladování, ať již v mrazír-

nách, chladírnách či v  lednici nebo mrazáku 
spotřebitele.

SÁČEK, NEBO MISKA?
Vakuové balení se uplatňuje 

nejvíce u masných produktů 
a dále u zpracovatelů ze-

leniny. V  neposlední 
řadě je vakuum 

hojně využíváno 
v  uchování 

nezpraco-
vaných 

surovin v  pohostinství. 
Vakuové balení již od 
svého vzniku před-
stavuje revoluční 
způsob ve sklado-
vání a uchovávání po-
travin. Vzduchoprázdno 
(vakuum) je zásadní zbraní 
v  omezení tvorby procesů 
narušujících čerstvost potravin. 
Pokud firmy pracující s potravinami 
dokážou pracovat i  s  vakuem, je to 
dokonalá symbióza.

Podobně jako v zahraničí i naši producenti řeší 
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sobům balení, není pochopitelně vhodné pro 
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formu upravené atmosféry pro prodlou-
žení trvanlivosti. Při balení lze využít jako 
obal sáček či misku. V zásadě je ba-
lení do sáčku jednodušší a levnější 
variantou, a to nejen z hlediska 
pořizovací ceny stroje, ale 
i  spotřebního materiálu. 
Vakuové balení do 
misek se používá ze-
jména u  provozů, kde 
je potřeba distribuce po-
travin, např. s  sebou domů, 
nebo z  estetického hlediska. 
Speciálním typem je například po-
travinový sáček Vac-Star. Otevřený 
konec sáčku se vloží do vakuové baličky, která 
z fólie odsaje veškerý vzduch a fólii tepelně svaří. 
Takto svářečka fólií na potraviny neprodyšně 
sáček uzavře.

VAKUOVÉ BALIČKY
Vakuové baličky se zdaleka nepoužívají jen 
ve výrobních provozech masného či potravi-
nářského průmyslu. Výborné využití profesio-
nálních baliček je i  v  oblasti restaurací, hotelů 
a gastronomických zařízení. Stále se rozšiřující 
potenciál mají však i vakuové baličky domácího 
typu přímo u jednotlivých spotřebitelů.

Obecně současný výrobní sortiment 
zahrnuje stolní a samostatně umís-

těná zařízení bezkomorového 
či jednokomorového typu, 

dvoukomorové stroje i pá-
sové komorové stroje. 

Pokročilé systémy lze 
integrovat i  do komplex-

ních automatizovaných výrob-
ních linek. Současné technologie 

vynikají dobrou kvalitou použitých 
materiálů, extrémně vysokou pracovní 

produktivitou a často i excelentním tech-
nologickým vybavením. Vedle důrazu na 

rychlost a  snadné ovládání jsou u  baliček kla-
deny velké požadavky na hygienu, snadné čiš-
tění a jednoduchou údržbu. K maximální kvalitě 
balení i  optimalizaci zaplynování slouží u  mo-
derních profesionálních systémů sofistikované 
a především různé typy senzorů.

AKCENT NA KVALITU 
A UDRŽITELNOST
Producenti balicích technologií potvrzují, že 
trh klade důraz především na rychlost procesu 
vakuování a  kvalitu spotřebního materiálu. Co 
se týče misek, všeobecně se mluví o nahrazení 
plastů biomateriály, bohužel finanční nároč-
nost spotřebního materiálu mnohým firmám 
zatím nedovoluje jejich aplikaci. VAC-Star CZ 
se snaží pracovat i na tomto zlepšení a nyní již 
má v nabídce papírové misky ke krátkodobému 
použití. V  současné době se jedná o  dalších 
materiálech, jako je např. cukrová třtina. Stejně 
tak tomu je i u krycí fólie. Dalším velkým téma-
tem k řešení jsou inovace technologií ke snížení 
ekologické stopy. Tyto inovace zatím, jak již bylo 
konstatováno, směřují spíše do vývoje misek. 
V  oblasti vakuování do sáčků zatím nejsou 
vhodné materiály, které by uměly udržet ba-
riéru na takové úrovni a zároveň byly přátelské 
k životnímu prostředí. Na druhou stranu i přes 
průmyslový odpad z fólie lze u těchto způsobů 
obalů rovněž mluvit o udržitelnosti. Díky svým 
benefitům a delšímu udržení potraviny k jejímu 
dalšímu zpracování napomáhá tento způsob 
balení k  celosvětově hojně diskutované a  ak-
tuálně velmi řešené problematice neplýtvání 
potravinami.
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a služeb na zlepšení kultury v rámci zpra-
cování a  uchování potravin stejně jako 
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uvědomují jeho význam.
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NÁZEV STROJE S–223 TURBOVAC S40 W–42

DODAVATEL Vac Star Vepak Pentaservis

MAX. ROZMĚR SÁČKU 
(mm) 400 x 450 400 x 500

DÉLKA SVÁŘECÍ LIŠTY 
(mm) 420 420 420 (2x)

POČET LIŠT 1 1 2

ROZMĚR KOMORY 
(mm) 445 x 410 x 200 420 x 370 x 180 437 x 434 x 180

VÝKON VÝVĚVY 
(m3/h) 20 20 21

TYP OVLÁDÁNÍ Digitální Digitální Digitální

BENCHMARKING

JEDNOKOMOROVÉ 
VAKUOVÉ BALIČKY

Zpracováno na základě informací od dodavatelů



ALE KDE LZE 

TOHLE NAJÍT?

FORMACE 48 
MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ NA 

PŘESUN DINOSAURA.

SKLADY TAK VELKÉ, ŽE DO 
NICH BUDETE POTŘEBOVAT  

PRŮVODCE!
NÁKLADNÍ VOZY TAK 

RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ, 
ŽE JEN FORMULE 1

 JIM MŮŽE 
KONKUROVAT.

str. 41

str. 45

str. 58

POKUD TO 
EXISTUJE, 
PAK JE TO 
V KNIZE  
SLBOOK 
2020!

KULTOVNÍ KNIHA – 100% UŽITEČNÁ

OBJEDNEJTE SI 

I VY SVŮJ VÝTISK NA: 

WWW.SLBOOK.CZ

NOVÉ VYDÁNÍ 2020!

1168-19_SLBOOK_CZ_autoinz_do_SLCZ_240x340.indd   2 09.12.19   18:33



65

Ve spolupráci s

Zajistěte si čerstvé informace 
a držte krok s logistickými klienty! 
Více na systemylogistiky.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

zajímavým 
z p ů s o b e m 

užití je podle něj 
i  logistika prádla či 

uniforem, kde existuje 
požadavek na hlídání 

počtu pracích cyklů.

Skutečnost, že RFID nemusí slou-
žit jen k základní identifikaci objektu 

jako takového, ale pomocí této tech-
nologie lze také sledovat, jestli u  daného 

objektu správně proběhla údržba, například 
byl dodržen mycí cyklus, potvrzuje Pavel Staša, 
vedoucí RFID oddělení ve společnosti Gaben. 
„Identifikujeme rostoucí zájem o zavádění RFID 
technologie pro sledování toku materiálu uvnitř 
podniku, pro sledování a  identifikaci dílčích 
kroků výroby u stále více společností, které vy-
užívají ať již částečně či plně automatizované 
výrobní linky,“ poznamenává.

Pokračující růst oboru RFID očekává také Mi-
roslav Kropáč, obchodní manažer společnosti 
Codeware: „S  tím, že ceny tagů klesají vcelku 
razantně a ceny čteček padají také, jen mírněji, 
se otvírá možnost používání tagů v dalších a dal-
ších oborech.“ Jako příklad uvádí knihovny, pro 
něž se ještě před nemnoha lety jednalo o tech-
nologii budoucnosti, ale nyní se k  označování 

zápůjčních materiálů 
prostřednictvím RFID 

tagů nezřídka uchylují. 
Za pozornost stojí i  rostoucí 

zájem firem z  oboru farmacie, 
chemické výroby nebo pivovarnic-

tví. „Technologie se zkrátka díky po-
klesu cen, lepším finančním možnostem 

firem a zdražování lidské práce stává rychleji 
návratnou,“ dodává Miroslav Kropáč.

PROJEKTY DETAILNĚ PLÁNUJTE
V případě RFID platí, že jeho největší výhoda je 
zároveň jeho nevýhodou, podotýká k  úskalím 
této technologie Petr Stejskal, chief techno-
logy officer ve společnosti Aimtec. Možnost 
čtení více tagů najednou, např. při jednoduché 
inventarizaci, přináší zrychlení procesu, avšak 
v  případě exaktního řízení výroby či logistiky 
přináší jistá omezení. „Z  dlouhodobého hle-
diska je možné RFID systémy úspěšně použí-
vat, nicméně je nutné celý projekt komplexně 
naplánovat do veškerých detailů a  zabývat se 
nejen technologií, ale i způsobem jejího použití, 
fyzickými dispozicemi daného pracoviště a sa-
mozřejmě také celkovou návratností,“ popisuje 
Petr Stejskal.

Každé konkrétní nasazení je třeba otestovat, 
proměřit a  provést studii proveditelnosti, po-
znamenává Luboš Doležal. Pro specifické apli-
kace má ale RFID nesporné výhody. Vždy záleží 
na určité aplikaci, na prostředí, ve kterém je 
nasazena, na materiálech, jež značíme, a  na 
konkrétních procesech. Pro další rozvoj oboru 
pak bude důležitá standardizace. „V souvislosti 
s iniciativou aliance RAIN RFID se připravují jed-
notné globální standardy, které umožní použít 
stejná zařízení se stejným nastavením po celém 
světě,“ přibližuje Luboš Doležal. Dosud totiž 
existuje řada národních nebo nadnárodních 
omezení, která vyžadují jiné frekvence a jiné pa-
rametry čtení – odlišné jsou například v  rámci 
EU, v USA nebo Japonsku.

Pavel Staša
vedoucí RFID 
 oddělení
Gaben

„RFID POMÁHÁ 
ZEFEKTIVNIT I VÝROBNÍ 
PROCES“
Systémy s  využitím RFID technologie 
jsou vhodné nejen pro přepravu a skla-
dování, ale také pro sledování, kontrolu 
a řízení procesu výroby. S jejich pomocí 
lze automaticky monitorovat výrobní 
procesy od vyskladňování materiálu 
přes samotnou výrobu až po uskladnění 
a  následnou expedici vzniklých finál-
ních výrobků. Zavedení RFID techno-
logie ve vnitropodnikových procesech 
napomůže k  dodržování standardů 
výroby, snadněji lze dohledat špatnou 
sérii výrobku a  tu následně stáhnout 
z  oběhu. Ve svém důsledku tak napo-
může při provádění auditů kvality, kdy 
společnosti mohou jasně prokázat, 
že plní požadavky mezinárodní normy 
včetně vybudování systému dokumen-
tace. Jsem přesvědčen o  tom, že do 
budoucna implementace RFID tech-
nologií ještě poroste. Důvodů je několik, 
a to nejen aktuálně dobrá ekonomická 
situace a nedostatek pracovních sil na 
trhu, ale zejména také hledisko optima-
lizace procesů a časové úspory.

Při v
ychystávání ze skladu 

automobilk
y Škoda Auto ve Vrchlabí 

se využívá technologie RFID.
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Panuje v  zásadě obecná shoda, že 
RFID v oblasti automatické identifi-

kace v dohledné době nenahradí 
čárové kódy, pro specifické 

aplikace má však neza-
nedbatelné plusy. Navíc 

v  souvislosti s  rozvojem 
Průmyslu 4.0 a  postupující 

digitalizací všeho poroste po-
třeba sbírat, analyzovat a  vyhod-

nocovat data. To podle některých 
expertů bude znamenat i rozšířené mož-

nosti pro uplatnění RFID.

Setkat se ovšem můžeme i se skeptičtějšími ná-
zory odborníků, kteří upozorňují na nedostatky 
této technologie a v její masivnější využití příliš 
nevěří. Poukazují kupříkladu na stále poměrně 

vysokou pořizovací cenu nebo omezenou spo-
lehlivost čtení dat kvůli ne zcela předvídatelným 
vlastnostem rádiového přenosu. Jak známo, 
komplikace v daném ohledu působí kovy a kapa-
liny. Proto výrobci hledají cesty, jak i v oborech, 
kde se těmto materiálům nelze vyhnout, tech-
nologii RFID používat.

LOGISTIKA VRATNÝCH OBALŮ
RFID se dnes nezřídka využívá pro evidenci a sle-
dování toku vratných logistických jednotek, na-
příklad plastových přepravek, sudů nebo palet. 
Dochází k výraznému uplatnění například v od-
větví automotive. „Výrobci automobilů začínají 
vymáhat označení pomocí RFID tagů od svých 
dodavatelů, majíce za cíl učinit z  tohoto způ-
sobu značení standard,“ konstatuje Luboš Dole-
žal, obchodní ředitel společnosti Kodys. Dalším 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Technologie radiofrekvenční identifikace na-
chází uplatnění tam, kde lze využít jejích 
hlavních výhod a  nasazení je technicky 
i finančně opodstatněné. Ke stěžejním 
přínosům RFID můžeme počítat 
velké čtecí pole, zpracování 
značných objemů dat, da-
tový zápis nebo použití 
mimo přímou vidi-
telnost identi-
fikovaného 
objektu. 

P

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

NASAZENÍ 
RFID VYŽADUJE 
ANALÝZU 
A DŮKLADNÉ 
PLÁNOVÁNÍ

Miroslav Kropáč
obchodní manažer
Codeware

„ZÁKLAD PŘEDSTAVUJE 
TECHNICKÁ A FINANČNÍ 
ANALÝZA“
Při implementaci RFID prochází firma 
dvěma fázemi. Nejprve je to analýza – 
technická i finanční. Teprve pak nastu-
puje realizace. Společnosti většinou 
zjistí již ve stadiu analýzy, jestli je pro ně 
aplikace RFID výhodná nebo není. Ne 
vždy je nejdůležitější cena samotného 
RFID řešení. Někdy se v  rámci analýzy 
zjistí, že pro realizaci přechodu na RFID 
by firma musela vyvinout systémové 
změny v  ceně převyšující návratnost. 
V  danou chvíli například firma pouze 
investovala do technických testů, ale 
realizace se spustí například až s  ote-
vřením nového expedičního skladu, kde 
se bude expedovat tak, aby RFID bylo 
realizovatelné a přineslo výhody.
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Ve spolupráci s

Zajistěte si čerstvé informace 
a držte krok s logistickými klienty! 
Více na systemylogistiky.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

zajímavým 
z p ů s o b e m 

užití je podle něj 
i  logistika prádla či 

uniforem, kde existuje 
požadavek na hlídání 

počtu pracích cyklů.

Skutečnost, že RFID nemusí slou-
žit jen k základní identifikaci objektu 

jako takového, ale pomocí této tech-
nologie lze také sledovat, jestli u  daného 

objektu správně proběhla údržba, například 
byl dodržen mycí cyklus, potvrzuje Pavel Staša, 
vedoucí RFID oddělení ve společnosti Gaben. 
„Identifikujeme rostoucí zájem o zavádění RFID 
technologie pro sledování toku materiálu uvnitř 
podniku, pro sledování a  identifikaci dílčích 
kroků výroby u stále více společností, které vy-
užívají ať již částečně či plně automatizované 
výrobní linky,“ poznamenává.

Pokračující růst oboru RFID očekává také Mi-
roslav Kropáč, obchodní manažer společnosti 
Codeware: „S  tím, že ceny tagů klesají vcelku 
razantně a ceny čteček padají také, jen mírněji, 
se otvírá možnost používání tagů v dalších a dal-
ších oborech.“ Jako příklad uvádí knihovny, pro 
něž se ještě před nemnoha lety jednalo o tech-
nologii budoucnosti, ale nyní se k  označování 

zápůjčních materiálů 
prostřednictvím RFID 

tagů nezřídka uchylují. 
Za pozornost stojí i  rostoucí 

zájem firem z  oboru farmacie, 
chemické výroby nebo pivovarnic-

tví. „Technologie se zkrátka díky po-
klesu cen, lepším finančním možnostem 

firem a zdražování lidské práce stává rychleji 
návratnou,“ dodává Miroslav Kropáč.

PROJEKTY DETAILNĚ PLÁNUJTE
V případě RFID platí, že jeho největší výhoda je 
zároveň jeho nevýhodou, podotýká k  úskalím 
této technologie Petr Stejskal, chief techno-
logy officer ve společnosti Aimtec. Možnost 
čtení více tagů najednou, např. při jednoduché 
inventarizaci, přináší zrychlení procesu, avšak 
v  případě exaktního řízení výroby či logistiky 
přináší jistá omezení. „Z  dlouhodobého hle-
diska je možné RFID systémy úspěšně použí-
vat, nicméně je nutné celý projekt komplexně 
naplánovat do veškerých detailů a  zabývat se 
nejen technologií, ale i způsobem jejího použití, 
fyzickými dispozicemi daného pracoviště a sa-
mozřejmě také celkovou návratností,“ popisuje 
Petr Stejskal.

Každé konkrétní nasazení je třeba otestovat, 
proměřit a  provést studii proveditelnosti, po-
znamenává Luboš Doležal. Pro specifické apli-
kace má ale RFID nesporné výhody. Vždy záleží 
na určité aplikaci, na prostředí, ve kterém je 
nasazena, na materiálech, jež značíme, a  na 
konkrétních procesech. Pro další rozvoj oboru 
pak bude důležitá standardizace. „V souvislosti 
s iniciativou aliance RAIN RFID se připravují jed-
notné globální standardy, které umožní použít 
stejná zařízení se stejným nastavením po celém 
světě,“ přibližuje Luboš Doležal. Dosud totiž 
existuje řada národních nebo nadnárodních 
omezení, která vyžadují jiné frekvence a jiné pa-
rametry čtení – odlišné jsou například v  rámci 
EU, v USA nebo Japonsku.

Pavel Staša
vedoucí RFID 
 oddělení
Gaben

„RFID POMÁHÁ 
ZEFEKTIVNIT I VÝROBNÍ 
PROCES“
Systémy s  využitím RFID technologie 
jsou vhodné nejen pro přepravu a skla-
dování, ale také pro sledování, kontrolu 
a řízení procesu výroby. S jejich pomocí 
lze automaticky monitorovat výrobní 
procesy od vyskladňování materiálu 
přes samotnou výrobu až po uskladnění 
a  následnou expedici vzniklých finál-
ních výrobků. Zavedení RFID techno-
logie ve vnitropodnikových procesech 
napomůže k  dodržování standardů 
výroby, snadněji lze dohledat špatnou 
sérii výrobku a  tu následně stáhnout 
z  oběhu. Ve svém důsledku tak napo-
může při provádění auditů kvality, kdy 
společnosti mohou jasně prokázat, 
že plní požadavky mezinárodní normy 
včetně vybudování systému dokumen-
tace. Jsem přesvědčen o  tom, že do 
budoucna implementace RFID tech-
nologií ještě poroste. Důvodů je několik, 
a to nejen aktuálně dobrá ekonomická 
situace a nedostatek pracovních sil na 
trhu, ale zejména také hledisko optima-
lizace procesů a časové úspory.

Při v
ychystávání ze skladu 

automobilk
y Škoda Auto ve Vrchlabí 

se využívá technologie RFID.
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Dospěli jste k závěru. Neminuli jste něco zajímavého? Tisk má sílu!

Svět balení vychází 20 let, 

a to v ověřeném nákladu 5000 kusů.

Debatujte, 
inspirujte, 

informujte!
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 Tištěný a distribuovaný 

náklad ověřuje ABC ČR, člen 

IF ABC

Dospěli jste k závěru. Neminuli jste něco zajímavého? 

Dospěli jste k závěru. Neminuli jste něco zajímavého? 

Dospěli jste k závěru. Neminuli jste něco zajímavého? 

Vítejte!

Nejbližší událost:

COPACKING
Jak řešit copacking ve vaší 

výrobě nebo skladu? 

SLAD V OBALECH
Obalová řešení pro pivo a pivní speciály

ČERSTVOST NA PRVNÍM MÍSTĚ 
Trendy v obalech pro zeleninu, ovoce, sýry, 
maso, ryby…

DIGITÁLNÍ TISK 
V PRŮMYSLOVÉM ZNAČENÍ
Aktuální vývojové tendence v oblasti 
digitálního tisku ve vazbě ke značení

log-in.sk +420 605 296 739

200 uživatelů a poskytovatelů logistických služeb na jednom místě

Máte zájem o partnerství akce? 

Zavolejte Pavlu Kotrbáčkovi.

02/04/2020 Bratislava

14

DOPRAVNÍKOVÁ 
 TECHNIKA
Dopravníků existuje 
velké množství 
typů a provedení. 
Jak se vyznat v této 
technice?

NADROZMĚRNÁ 
BALENÍ A FIXACE
Speciální přepravy 
nadrozměrných 
předmětů vyžadují 
především speciální 
fixace.

MLSAT JE DOVOLENO 

Stejně tak, jako je široká nabídka slaných 

i sladkých pochutin, je široká i nabídka typů 

obalů pro ně určených. 

OBALY PRO 

AUTOMOTIVE

Vyšší investice do 

obalů automobilkám 

dlouhodobě ušetří.

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY POD 

DROBNOHLEDEM

I když je pravda, že u řady kompozitních 

materiálů je poněkud náročnější recyklace, 

není možné zapomínat na mnoho výborných 

vlastností těchto obalů.

POS/POP

V in-store podpoře 

kosmetiky tuzemské 

obchody zaostávají.
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Vytváříme rovnováhu mezi užitnou vlastností obalu
a jeho dopadem na životní prostředí.

Kombinovaný obal K3® využívá předností recyklovaného 
papíru a plastu. Pro snazší recyklovatelnost přinášíme 
nový tear-o� systém, který usnadní oddělení obou částí.

Greinerova 54, Slušovice, Czech Republic
www.greiner-gpi.com
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