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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 
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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
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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

„Místo
 vra

tn
ých 

plasto
vých přepra

vek si 

spotře
bite

l o
blíb

il m
ultip

acky 

fle
xibiln

ího chara
kteru

.“

VÝROBCI 
NEALKA SLYŠÍ 
NA OBALOVÉ 
INOVACE



23

„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

info@rajapack.cz rajapack.cz800 500 515*
ZDARMA

RAJA_Atoz_155x130mm_2020_02.indd   1 14.02.20   13:59

inzerce

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



25

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).

EMBAXPRINT
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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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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).

EMBAXPRINT

EMBAXPRINT

PARTNEŘI VELETRHU

inzerce
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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.

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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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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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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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
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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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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

Foto: T
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m

Celý rozhovor najdete 
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Foto: EKO-KOM (3x)
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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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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 
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Rozehrajte 
to 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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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.
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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 
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MÍRA VYUŽITÍ POP PROSTŘEDKŮ SE V RŮZNÝCH ZEMÍCH LIŠÍ
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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  
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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
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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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ve společnosti Nestlé   



47

Více o firmě Grammer Automotive CZ
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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.
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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 

dokáže navrh
ovat 

maxim
álně efektiv

ní 

uložení p
oložek do boxů.“




