
(Nejen) pečivo zpátky do obalů
Jak covid-19 změní ekonomiku a ideu udržitelnosti?
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Nenechte si každé dva týdny ujít 
novinky ze s(S)věta balení.

Registrujte se zdarma
na www.atozregistrace.cz/sbnews

Na konci února jsem navštívil zajímavou logistickou konferenci, kde se mluvilo také o koronaviru. 
A bylo to s nadhledem: Možná nás to přibrzdí, možná nebudeme mít některé komponenty, ale že 
bychom dlouhodobě zastavili výrobu, o tom žádná, znělo tak nějak unisono jak od řečníků, tak v kulo-
árech. Otočily se dva týdny a přišel rychlý lockdown. Přísná karanténní opatření doznívají ještě v těchto 
(tý)dnech, a to je zřejmě teprve před námi ekonomická recese nebo krize.

Máme to jako na dlani. Svět a dosavadní životy lze otočit kompletně naruby – bílá a černá, černá 
a bílá. Upozornění jsme sice měli, ale protože jsme neprošli krizemi typu SARS, dlouho 
jsme považovali varovné signály za „kouř bez ohníčku“. Určitě byli lidé, kteří věděli, co 
se blíží, a připravovali se. Když však sledujeme, že se samotná vláda – při kapacitách 
a možnostech, které má k dispozici – ocitla jako nahý v trní, jak by mohli situaci lépe 
predikovat občané nebo firmy? 

O pár stránek dál najdete rozsáhlý materiál o tom, jaký dopad 
bude mít koronavirová krize nejen na ekonomiku, ale přede-

vším udržitelnost. To je téma, které ještě před vypuknutím 
pandemie rezonovalo na mnoho způsobů celým průmyslem. 

Zdá se, že teď stojíme na křižovatce, kdy bude velmi jednodu-
ché říci, že bychom měli brát ohled výhradně na ekonomiku. 

Přece firmy budou mít nižší výkony, stoupne nezaměst-
nanost, klesne objem investic…, tak proč se zabývat 

čímkoli „podružným“? 

V minulosti jsme už několikrát dobře poznali, 
že černobílé vidění (v  tomto případě eko-

nomika versus životní prostředí) vede ze 
zmiňovaného rozcestí na scestí. Pokud hodíme 

udržitelné podnikání za hlavu, může současný 
„boj proti viru“ být ničím proti 

tomu, co nás čeká. Přitom stav 
našeho okolí, klimatu, vod, biodi-

verzity a nakonec i způsobu, jakým 
vedeme své životy, nám už dlouho 

napovídá, že je třeba něco zásadního 
změnit. Možná, že v přístupu k přírodě jsme 

v  podobné situaci jako ve vztahu k  novému 
koronaviru na konci února tohoto roku. Tehdy pro 

většinu z nás byla krize v Číně něčím tak vzdáleným…

Více informací o společnosti ATOZ Group 
najdete na atoz.cz

ČERNOBÍLÝ SVĚT

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

5000 kusů
Tištěný náklad:

17 000*
Počet čtenářů:
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Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

Hostujícím komentátorem to-
hoto vydání Světa balení je Josef 
Heděnec, který působí v  automo-

bilové branži. 
Komentována jsou 
tedy především tech-
nická témata.
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              ČASOPIS

DĚKUJE 
VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM…

K poděkování se připojují i partneři časopisu Svět balení a zároveň vaši dodavatelé:



… MANAGEMENTŮM VÝROBNÍCH FIREM, 
ŘEDITELŮM A VEDOUCÍM PACKAGINGU, 

OBALOVÝM TECHNIKŮM A SPECIALISTŮM, 
VÝROBCŮM OBALOVÝCH MATERIÁLŮ, NÁKUPČÍM, 

MARKETINGOVÝM A BRAND MANAŽERŮM, 
DESIGNÉRŮM, TISKAŘŮM, PERSONÁLU VÝROBNÍCH 

A BALICÍCH LINEK A DALŠÍM ZA TO, ŽE I V DOBĚ 
KORONAVIROVÉ PLNÍ OBALY SVOU HLAVNÍ FUNKCI 

– TEDY CHRÁNÍ ZBOŽÍ NA CESTĚ OD VÝROBCE 
KE SPOTŘEBITELI. 

              ČASOPIS

DĚKUJE 
VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM…

K poděkování se připojují i partneři časopisu Svět balení a zároveň vaši dodavatelé:
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Čeněk Kohoušek
„Většina našich lahví jsou 

chráněné speciály,“ říká provozní 
ředitel společnosti Spak Foods. 

svetbaleni@
atozgroup.cz

svetbaleni.c
z

svetbaleni

Detaily
 najdete na našem webu svetbaleni.c

z.
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SPECIÁL
TISK A ZNAČENÍ

POS/POP
TRANSPORTNÍ 
       BALENÍ

PŘÍPADOVÁ STUDIE 

OBSAH

UDRŽITELNOST
Udržitelná obalová politika v čase 
      (post)covidové

Nekompromisní čerstvost je požadavkem
       zákazníka i marketingu

Svět balení slaví 20 let na trhu
       a upozorňuje na zajímavé trendy

Potřebujeme průmyslové značení. 
Značka Smart

Barkety si udržují popularitu 
a směřují k udržitelnosti

U nadrozměrných zásilek 
       nepodceňte správný 
              obal a fixaci

Rohlik.cz nastartoval vlastní privátku

OBOROVÉ ŘEŠENÍ
Pivo a pivní speciály: 
Slad v obalech

Prodej piva v plechovkách 
roste, sklo a plast klesají



#obalko
#zakaznikaobal

8

Obaloví profíci se 

sejdou na největší 

obalové akci 

letošního roku!

Je tento obal 
recyklovatelný?

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Téma 8. ročníku kongresu: 
ZÁKAZNÍK A OBAL 

15.–16. října 2020, Praha
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8. ročník znovu 
nabízí atraktivní 

program8

Děkujeme partnerům, kteří podporují obalový trh!

 MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

 ZLATÍ PARTNEŘI:POD ZÁŠTITOU: STŘÍBRNÍ 
PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

PARTNER NÁPOJŮ: PARTNER 
E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

PARTNER TECHNIKY: HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNER 
DESIGNU:

PARTNER 
KÁVY:

PARTNER 
VÍNA:

SPECIÁLNÍ PARTNER: SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

PARTNEŘI WORKSHOPŮ: PARTNER 
VÝZKUMU:

ODBORNÝ 
GARANT:

SPOLUPRACUJÍCÍ 

Závěrečný řečník:
Ladislav Špaček
I náš osobní obal prodává 
Ladislav Špaček, mistr etikety, též znám jako český spisovatel, televizní novinář, 
moderátor, pedagog a v neposlední řadě také jako bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla. 

Ladislav Špaček se ve své přednášce zaměří na zákazníka představujícího středobod vaší spo-
lečnosti. Dále objasní, jak úspěšně jako prodávající komunikovat, a seznámí nás se sociální rolí 
obchodu a tím celkově podtrhne téma letošního kongresu OBALKO, „Zákazník a obal“.

Výzkum trhu na téma:
Zákazník a obal od společnosti  
Společnost GfK se stala partnerem výzkumu kongresu a připraví speciální průzkum trhu týkající 
se vnímání zákazníka na téma obalů a recyklace. Výsledky výzkumu na téma ZÁKAZNÍK A OBAL 
následně exkluzivně přednese na kongresu OBALKO Ladislav Csengeri, consumer panel services 
director společnosti GfK Czech & GfK Slovakia.
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3 úvodní řečníci ze 3 největších oborů:
FMCG, RETAIL, AUTOMOTIVE

? ? ?
3 úvodní řečníci budou postupně odhaleni, chcete se jejich 
jména dozvědět jako první?  Sledujte www.obalko.cz
nebo se zaregistrujte k odběru newsletteru 
na www.atozregistrace.cz/obalko
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Staňte se součástí!

AKCE ORGANIZOVANÁ SKUPINOU

3 specializované workshopy:

Doprovodné programy:

Marketingová 
sekce 
Marketingová sekce se zaměřuje na zvyšování
prodejů pomocí obalů, redesign obalů a na
konkrétní příklady.

Sekce 
Udržitelnost 
Pro obalový trh je v rámci ochrany životního 
prostředí důležité strategicky hospodařit se 
zdroji a zajistit, aby se obaly staly součástí 
oběhového hospodářství. 

Výzkum trhu na téma:
Zákazník a obal od společnosti  
Společnost GfK se stala partnerem výzkumu kongresu a připraví speciální průzkum trhu týkající 
se vnímání zákazníka na téma obalů a recyklace. Výsledky výzkumu na téma ZÁKAZNÍK A OBAL 
následně exkluzivně přednese na kongresu OBALKO Ladislav Csengeri, consumer panel services 
director společnosti GfK Czech & GfK Slovakia.

15.–16. října 2020, Praha

Technologická 
a transportní 
sekce
Technologická a transportní sekce se věnují 
tématům, jako jsou robotizace a automatizace balení, 
přepravám balení, identifikaci a značení obalů. 

 Téměř 500 účastníků! Spoustu kontaktů pro váš byznys!

www.atozregistrace.cz/obalko

www.obalko.cz

svetbaleni

svetbaleni.cz

Sledujte vývoj příprav kongresu: Zapojte se do programu:

Barbora Hrdličková
project manager
barbora.hrdlickova@atoz.cz
+420 605 296 744

UNIKÁTNÍ AKCE SKUPINY

Galavečer soutěže 
OBAL ROKU
Již podruhé bude na kongresu OBALKO 
odhalen vítěz ceremonie OBAL ROKU.

Obalový 
BUSINESS MIXER
Večerní neformální setkání jako 
příležitost pro networking.

Balení 
V AKCI
Unikátní šance navštívit výrobní závody 
vybraných partnerů.
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Krátká setkání 
BizPACK
Speed-datingová setkání v době oběda 
řízená organizátory kongresu.
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ZPRÁVY

Certifikace 
ASI pro Ball 
Corporation
Pro všech 23 závodů ve střední a  vý-

chodní Evropě (včetně závodu v Dýšině u Plzně) 
získala společnost Ball Corporation certifikaci 

Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Firma 
tak splňuje globální sociální, ekologické 

a hospodářsko-etické normy a kritéria, 
které byly iniciativou ASI zavedeny. 

Radek Mádr, ředitel společnosti 
Ball Beverage Packaging Czech 

Republic, říká: „Plechovky jsou ne-
konečně recyklovatelné a  zároveň 

jsou na evropském trhu hliníkových oba-
lových materiálů na vzestupu. Zákazníci 

žádají výrobky, které jsou šetrné k  životnímu 
prostředí. Hliníkové obaly jsou spolehlivou a zá-
roveň udržitelnou alternativou. Konkrétním 
příkladem je třeba to, že podíl recyklovaného 
hliníku v materiálu, který používáme, je zhruba 
91 procent.“

Podrobnosti o ASI pro Ball na webu 
www.ballcorp.eu.

Češi vytřídili 
zase více 
odpadu
V  roce 2019 bylo na tuzemský trh do-

dáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % 
jich bylo následně vytříděno, dotříděno na 

třídicích linkách a druhotná surovina byla 
předána k  recyklaci a  dalšímu využití. 

Vyplývá to z  údajů, které zveřej-
nila společnost Eko-Kom. Mezi 

„materiálové premianty“ patří 
tradičně papír. Jeho míra 

recyklace dosáhla podle 
Eko-Komu 88 %. Míra 

recyklace u skla či-
nila 79 %, u plas-

tových obalů 

69  %, u  kovů 57  % a  u  nápojových kartonů to 
bylo 25 %. Další kolektivní systém sběru, Rema, 
informoval, že v  loni se podařilo recyklovat 
téměř 21  000 tun elektrických a  elektronic-
kých zařízení. Podle přepočtu společnosti jde 
o množství, které odpovídá hmotnosti 120 sta-
veb Petřínské rozhledny. Meziročně Češi vytřídili 
o téměř čtvrtinu více tohoto druhu odpadu.

Kompletní zprávu o třídění najdete na webu 
svetbaleni.cz.

Madeland 
v ekologicky 
přívětivějších 
obalech

Firma Madeta nedávno osvěžila sýr 
značky Madeland. Základní zelená barva zů-
stává, získala však na sytosti. Nový obal Made-
landu je tvořen z 93 % z tzv. monoplastu, tedy 
jednosložkového plastu, který lze lépe recyklo-
vat. Obal obsahuje méně plastu než jeho před-
chůdce. Podle Madety tato obalová inovace 
ušetří až 19 tun PET/PE. Madeta také eliminovala 

rozsah potištěných ploch kartonáže – nově je 
potištěna jen třetina sekundárního  balení.

Veškeré informace jsou 
k dispozici na madeta.cz.

Nové pivní 
mixy zamířily 
do plechovek
Segment ovocných pivních mixů mezi-

ročně narostl o více než 40 %, uvádějí Pivovary 
Staropramen na základě dat AC Nielsen. Na 
tento trend pivovar reagoval rozšířením o nové 
příchutě – nealko Malina a borůvka a Višeň a li-
metka s  dvouprocentním obsahem alkoholu. 
Obě varianty jsou k dostání od začátku května 
v půllitrových plechovkách. Vybrané nealko pří-
chutě jsou v prodeji také v menší variantě o ob-
jemu 0‚33 l.

Další produktové informace o novinkách 
na stránkách www.staropramencool.cz.

Sunar v novém
Značka kojenecké výživy Sunar výrazně 

inovovala grafickou podobu svých obalů. Do 
obalu Sunaru Premium výrobce zakomponoval 
zlatou barvu. Sunar Complex prošel mírnější 
změnou. Má zmodernizovanou, pro Sunar ty-
pickou oranžovou barvu. Na obale přibyl med-
vídek měnící se podle stupně mléka tak, jak 
se v daném období vyvíjí i dítě  na obale Sunar 
Complex 2  medvídek sedí, na Sunar Complex 
3 stojí. Logo se sjednotilo a je identické na kaž-
dém produktu. Sunar Premium mělo původně 
modré orámování loga. Nyní se barva změnila na 
oranžovou, která je pro Sunar typická. Slovíčko 
premium se posunulo na střed pod logo Sunar. 
Na Sunaru Complex lze vidět jen minimální 
změnu, a to v typografii. Krabici vždy s dvěma 
sáčky lze opětovně uzavřít, součástí víčka je pak 
i úchytka na odměrku. Vnější obal i odměrka jsou 
vyrobeny z  recyklovatelných materiálů (papír 
a plast). 

Detaily o redesignu na webu sunar.cz.
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UDRŽITELNOST

V
PŘED PANDEMIÍ: UDRŽITELNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ

V  posledních letech se udržitelné obaly staly 
prioritou jak pro spotřebitele, tak pro různé 

hráče v  obalovém průmyslu: výrobce 
baleného zboží, dodavatele obalů 

i maloobchodníky. Spotřebitelé byli 
nároční, dožadovali se více infor-

mací o  tom, z  jakého zdroje 
obalový materiál pochází 

a jak lze tento materiál recyk-
lovat. V  podstatě chtěli vědět, 

jaký dopad na životní prostředí, 
v kontextu cirkulární ekonomiky, bude 

mít jejich spotřebitelské chování. Role 
výrobců obalů a  obalových řešení musela 

zapadnout do komplexnějšího obrazu, kde 
všichni – od vlády přes maloobchodníky, prů-
mysl po spotřebitele – spolupracují.

SEMAFOR PRO DODAVATELE
Maloobchodníci využili své pozice mezi výrobci 
baleného zboží a spotřebiteli, aby tlumočili vý-
robcům požadavky spotřebitelů. Někteří malo-
obchodníci, jako například Tesco, šli tak daleko, 
že instalovali jakýsi semafor, který reguluje tok 
obalů do spotřebitelské sítě. Klíčové body ve 
strategii udržitelnosti obalů shrnuje Lukáš Mik-
loš, CE lead packaging manager společnosti 
Tesco Stores SR: Vhodný design obalů v první 
řadě s ohledem na výběr/kombinaci materiálů 
z  pohledu recyklovatelnosti, reprezentovaný 

takzvaným semaforem obalových materiálů, 
který jsme před uvedením konzultovali s odbor-
níky z  Eko-Komu; udržitelný sourcing (papír); 
snižování podílu plastů v balení vlastní značky.

Nejenom mezinárodní řetězce, ale i  čeští ma-
loobchodníci naskočili na vlnu udržitelnosti. 
Největší česká maloobchodní skupina Coop 
například připravila pro své zákazníky kampaň 
k  tématu ochrany životního prostředí My tří-
díme, třiďte s  námi. „Na odnosných taškách, 
které si lidé z prodejen Coop odnesou, najdou 
,Recyk lujte… zamyslete se, než něco vyhodíte 
do odpadu‘ spolu s  barevným vyobrazením 
všech druhů kontejnerů. Kampaň také eduka-
tivní formou informuje zákazníky, jak správně 
třídit a co provádět s odpadem,“ říká Pavel Bře-
zina, předseda představenstva SČMSD (skupina 
COOP). I maloobchodníci prodávající spotřební 
zboží se zapojili ve velkém stylu. Ikea se v pově-
domí spotřebitelů profiluje jako jedna z nejudr-
žitelnějších firem. Nicméně za touto image 
„zelené firmy“ jsou i konkrétní kroky. Společnost 
například z  balení odstranila veškerý EPS (ex-
pandovaný polystyren) ze sortimentu bytových 
doplňků, výjimkou zůstávají některé kuchyňské 
spotřebiče, a celkový podíl plastů používaných 
při balení klesl pod 10 %, převážnou většinu oba-
lového materiálu tak tvoří papír nebo lepenka.

V PRVNÍ LINII
Principy udržitelnosti prosadili do praxe také 
výrobci baleného zboží. Nápojáři byli jedno-
značně v první linii, protože jejich výrobky jsou 

Když se podíváme na dnešní obalový průmysl, je zřejmé, že udržitelnost je více než líbivý 
buzzword. Mnoho společností už má své závazky v oblasti udržitelnosti hluboce zakot-
veny ve svých hodnotách a firemní kultuře. Do centra pozornosti se posunuly udrži-
telné obaly a firmy hledají způsob, jak uzavřít smyčku a minimalizovat negativní 
dopad obalů na životní prostředí, ale zároveň vytěžit vše z jejich pozitivních 
vlastností. A pak přiletí černá labuť – SARS-CoV-2. Změnila se tato strate-
gie v době koronavirové pandemie? Je zde příležitost pro nová udrži-
telná řešení? Jak bude udržitelnost v obalovém průmyslu vypadat 
po pandemii nemoci covid-19?

UDRŽITELNOST 
V DOBĚ VIROVÉ

Kateřina T. Osterroth
spolupracovnice redakce

katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Vladimír Kočí
děkan Fakulty 
technologie ochrany 
prostředí na VŠCHT

„SOUČASNÁ SITUACE 
NÁS NUTÍ SE VÍCE 
ZAMÝŠLET NAD 
SOUVISLOSTMI“
Začínáme více řešit soběstačnost na-
šeho hospodářství a  jeho závislost na 
přírodních zdrojích včetně vody. Obje-
vujeme, že bez spolupráce mezi firmami 
i  mezi sousedními státy to nepůjde. 
Oběhové hospodářství svým důrazem 
na propojování „sousedů“ je výbornou 
inspirací pro současné dění způsobené 
globální obavou z koronaviru.
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Článek vznikl v rámci 3. ročníku kurzu celoživotního 

vzdělávání Oběhové hospodářství, který každoročně 

pořádá VŠCHT Praha. Více informací na webu 

cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi

nejvíce spjaty s  obalem. 
„V oblasti nápojových obalů 

se zaměřujeme na tři pilíře – 
ekodesign (nepoužívání tzv. ru-

kávků a  snižování množství barev), 
vysokou míru sběru nápojových obalů 

a  opakovanou recyklaci zpět do nových 
lahví,“ říká Andrea Brožová, group PR manager 

společnosti Mattoni 1873. Pivní skupina Plzeň-
ský Prazdroj v rámci dlouhodobé strategie udr-

žitelnosti od letošního ledna úplně přestala 
stáčet pivo do PET lahví. V současné době 
je až 78 % obalů z jejich portfolia vratných 

a  znovupoužitelných, přitom všechny jsou 
recyklovatelné. „Vnímáme také rostoucí zájem 
ze strany spotřebitelů o nápoje v plechovkách. 
Významně se zabýváme jejich sběrem, třídě-
ním a recyklací. Naše plechovky jsou již zhruba 
z poloviny vyrobené z recyklátu,“ uvádí Pavlína 
Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komuni-
kace společnosti Plzeňský Prazdroj.

Systém GS1 

Kontrola kvality 
čárových  kódů  
a 2D symbolů
Certifikovaná  
zařízení REA
Protokoly o verifikaci
Poradenství

www.gs1cz.org
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Když se podíváme na dnešní obalový průmysl, je zřejmé, že udržitelnost je více než líbivý 
buzzword. Mnoho společností už má své závazky v oblasti udržitelnosti hluboce zakot-
veny ve svých hodnotách a firemní kultuře. Do centra pozornosti se posunuly udrži-
telné obaly a firmy hledají způsob, jak uzavřít smyčku a minimalizovat negativní 
dopad obalů na životní prostředí, ale zároveň vytěžit vše z jejich pozitivních 
vlastností. A pak přiletí černá labuť – SARS-CoV-2. Změnila se tato strate-
gie v době koronavirové pandemie? Je zde příležitost pro nová udrži-
telná řešení? Jak bude udržitelnost v obalovém průmyslu vypadat 
po pandemii nemoci covid-19?

UDRŽITELNOST 
V DOBĚ VIROVÉ

Kateřina T. Osterroth
spolupracovnice redakce

katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Vladimír Kočí
děkan Fakulty 
technologie ochrany 
prostředí na VŠCHT

„SOUČASNÁ SITUACE 
NÁS NUTÍ SE VÍCE 
ZAMÝŠLET NAD 
SOUVISLOSTMI“
Začínáme více řešit soběstačnost na-
šeho hospodářství a  jeho závislost na 
přírodních zdrojích včetně vody. Obje-
vujeme, že bez spolupráce mezi firmami 
i  mezi sousedními státy to nepůjde. 
Oběhové hospodářství svým důrazem 
na propojování „sousedů“ je výbornou 
inspirací pro současné dění způsobené 
globální obavou z koronaviru.
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Potravinářská společnost Nestlé dlouhodobě 
usiluje o  snižování hmotnosti obalů, dbá o  je-
jich recyklovatelnost a  vyvíjí obaly z  recyklátu 
vhodného pro potravinářství. Jak popisuje 
Katja Seidenschnur, ředitelka divize cukrovinek 
Nestlé Česko a  Slovensko: „Z  našich displejů 
odstraníme plastové součásti, výplně v dárko-
vých krabicích Orion budou průhledné, aby byly 
lépe recyklovatelné, a do příštího roku vyrobíme 
obaly Lentilek zcela bez plastů. Již minulý rok 
jsme začali balit ořechové tyčinky YES! do pa-
pírových obalů na vysokorychlostní balící lince, 
což byla významná inovace směrem k lepší re-
cyklovatelnosti obalů těchto tyčinek.”

Snahou globálního hráče s drogistickým zbožím, 
společnosti Henkel, je vyrábět ekologicky šetrné 
obaly a produkty a zároveň edukovat spotřebi-

tele v ekologickém chování. „Ti přímo na ba-
leních našich produktů najdou komunikaci 

vyzývající je, aby před recyklací odstra-
nili rukáv z  láhve do koše. Například 

naše láhve Silan Suprême a  Silan 
Suprême Perfume Pearls jsou 

nejen vyrobeny ze 100  % 
recyklovaného PE T, 

ale příslušné rukávy 
jsou perforované 

a  označené od-
povídajícím 

způsobem. Do roku 2025 chceme při výrobě 
našeho spotřebního zboží v Evropě používat až 
35 % recyklovaných plastů,“  dodává Roman 
Kýr, prezident Henkel ČR. V  oblasti dro-
gerie je totiž největší tlak na ekolo-
gii, a  zejména menší hráči udávají 
směr celému trhu. Jak vysvětluje 
 Nataša Foltánová, zakladatelka 
Tierra Verde, výrobce ekodrogerie 
bez obalu: „Udržitelnost je v samot-
ném genu našeho fungování. Veškeré 
odpadní obaly od surovin do naší výroby se 
upcyklují. Vyrábí se z nich užitečné předměty 
pro další využití – například tašky, pouzdra, 
obaly na knihy a dokumenty.“

NOVÁ UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ
Aby mohli být výrobci baleného 
zboží co nejudržitelnější, po-
třebovali spolupracovat 
se svými dodavateli na 
hledání nejlepších 
obalových řešení. 
Nejtěžší pozici 
na trhu měli 

jednoznačně 
výrobci plasto-
vých obalů, protože 
plast je dlouhodobě 
vnímán spotřebitelem 
jako největší udržitelný 
hříšník. Ale výrobci plastových 
obalů se rozhodně nezalekli a po-
stavili se výzvě čelem. Generální 
ředitel greiner packaging Slušovice Ivo 
Benda popisuje tři základní roviny udrži-
telnosti obalů: použitý materiál, design obalu 
a  bariérové (ochranné) vlastnosti obalu: „Již 
dlouhodobě sázíme na polyolefiny, tedy ze-
jména polypropylen a  polyetylen. Tyto plasty 
jsou zdravotně nezávadné a velmi dobře se re-
cyklují. Navíc se v případě zájmu dají kromě ropy 
vyrábět také  z  obnovitelných surovin. Naším 
cílem je vyrábět  takové obaly, které nabídnou 
optimální poměr mezi ochranou potravin a do-
pady na životní prostředí.“

Výrobci papírových obalů zase museli vyvracet 
mýty, že kvůli poptávce po papíru a produktech 
z něj na Zemi ubývá lesů, nebo se dokonce ne-
zákonně kácejí pralesy. Nicméně i  zde vznikají 
nová udržitelná řešení. Například společnost 

Smurfit Kappa 
na začátku roku 

představila novinku 
Topclip – udržitelnou 

alternativu pro fóliové 
multipacky plechovek. Jan 

Kaprhál, innovation & marketing 
manager CZ/SK Smurfit Kappa, do-

dává: „Jsme aktivními partnery v pro-
jektu 4evergreen (CEPI), kde se snažíme 

prosadit mimo jiné pravidlo 95/5, což by 
znamenalo, že obal je minimálně z 95 % tvo-

řen recyklovatelnou surovinou a  těch zbylých 
5  % nenaruší a  neznehodnotí recyklaci hlavní 
složky.“ Jednodušší pozici na trhu měli výrobci 
skla, jak popisuje Štěpánka Bartoňová, mana-
žerka komunikace O-I Czech Republic: „Udrži-
telnost je podstatou sklářského řemesla. Sklo 
je 100% recyklovatelné, nemusí se nikdy recyk-
lovat na méně hodnotný produkt nebo skončit 
na skládce. Při recyklaci skleněných střepů ne-
dochází ke změně chemického složení, a proto 
jsou vhodné k opakovanému použití ve výrobě.“

TRANSPORTNÍ BALENÍ V ZÁJMU 
UDRŽITELNOSTI
Usnout na vavřínech nemohli ani výrobci trans-
portního balení, i  jejich produkty se snažily mi-
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Madeta ročně ušetří až 18,7 tun plastu 
díky novým obalům sýrů Madeland!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom  
psali v SB NEWS již 7. května 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy nedostáváte SB NEWS jako tisíce 
dalších? Stačí vyplnit e-mail na 
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David Hausner
ředitel
 Plastikářský klastr

„KORONAKRIZE POSÍLILA 
PLASTOVÉ OBALY“
Pozitivní je, že v dobách celospolečen-
ských a  ekonomických abnormalit se 
české firmy vždy začnou chovat stejně 
jako čeští občané – začnou více přemýš-
let, improvizovat, hledat nové možnosti, 
řešení a uplatnění. Tak tomu bylo i v ob-
dobí 2008–2010. A to je dobrý základ pro 
inovace a zlepšování pozice na trhu.
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mohou být 
zasaženy ne-

čekanými udá-
lostmi, takzvanou 

černou labutí, jak se 
stalo letos v březnu.

PŘI PANDEMII: 
JINÉ PRIORITY

PŘILETĚLA LABUŤ
Nový koronavirus, SARS-CoV-2, se začal ra-

ketově šířit. Přijatá nouzová opatření dopadají 
na všechna odvětví včetně obalového prů-
mys lu. Hlasy z  obalového sektoru jsou vysly-
šeny a obalový průmysl je zařazen mezi klíčová 
odvětví. Vlivem zavření škol, výkupen papíru, 
sběrných dvorů nebo obchodů se z  přebytku 
sběrového papíru stává rázem nedostatek. 
Hodnota sběrového papíru začala stoupat. Aso-
ciace českého papírenského průmyslu (ACPP) 
apelovala na vládu, kraje i obce, aby byl udržen 
maximální možný sběr použitého papíru a tím 
zachována dostupnost sběrového papíru na 
následnou výrobu nového papíru a lepenky. Vý-
kupny a sběrné dvory se znovu otevřely teprve 
7.  dubna. Slovensko dokonce kvůli pandemii 
o rok (2023) odkládá zavedení zálohování PET 
lahví a plechovek.

I  nakládání s  komunálním odpadem v  době 
pandemie covidu-19 se změnilo, narostla jeho 
produkce – upozorňuje Petr Šikýř, provozní ře-
ditel společnosti Eko-Kom. Na začátku nouzo-
vého stavu některé odpadové firmy uvažovaly 
o  omezení či úplném zastavení sběru a  dotři-
ďování tříděného sběru. Obávaly se totiž zvý-
šeného rizika nákazy svých pracovníků. Díky 
rychlé a  aktivní spolupráci Ministerstva život-
ního prostředí, Státního zdravotního ústavu, 
společnosti Eko-Kom a odpadářských asociací 
se ale podařilo velmi rychle nastavit podmínky 
sběru a  dotřídění tak, aby byla zajištěna ma-
ximální ochrana personálu. Nový koronavirus 
měl dopad na všechny firmy v zemi, recyklační 

nimalizovat 
dopad na ži-

votní prostředí 
po celou dobu své 

životnosti.  „Samo 
jádro našeho podnikání, 

tedy pronájem palet a  dal-
ších přepravních platforem, je 

založené na principech cirkulární 
ekonomiky, tedy udržitelného modelu 

podnikání. Pro výrobu našich palet pou-
žíváme dřevo ze zdrojů, které se nepodílejí 

na odlesňování planety, v případě plastových 
palet je vyrábíme z velké části z plastového re-
cyklátu mimo jiné vyrobeného z neopravitelných 
plastových palet,“ doplňuje Jan Kočárek, co-
llaborative transport solutions senior manager 
Europe společnosti CHEP CZ. Prostor se otevřel 
i pro nové hráče s business modely založenými 
stoprocentně na udržitelnosti v  transportním 
balení, jako například společnost Stabilplastik, 
jejímž cílem je přispívat k co nejefektivnějšímu 
využívání sekundárních zdrojů – plastů, které tak 
nalézají využití jak v logistice (přepravní palety), 
tak v pozemním stavitelství (odvodňovací žlaby) 
a dopravě (mobilní svodidla).

Udržitelnost v obalovém průmyslu se zdála být 
nezastavitelná. Všichni významní hráči na trhu 
a  i  sami spotřebitelé byli zajedno: Za každou 
cenu musíme posunout obalový trh dál smě-
rem k cirkularitě a tím napomoci chránit planetu. 
Jenže i  nejlepší plány a  nejjednotnější názory 
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inzerce

Miloš Lešikar
Asociace českého 
papírenského 
průmyslu

„BĚHEM KRIZE SE 
UKÁZALO, ŽE U OBALŮ 
JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
ZABEZPEČENÍ 
OCHRANNÝCH 
FUNKCÍ A SNADNÉ 
MANIPULOVATELNOSTI “
Otázka luxusního potisku a  nároč-
ného zušlechťování je až podružná. 
U  e-commerce si pak zákazníci vybí-
rají přímo příslušné zboží (buď ve spo-
třebitelském balení, nebo častěji tak, 
jak je – nebalené) a  vlastně ani nevědí, 
jak a  v  čem jim nakonec domů přijde 
 zabalené. Pokud tedy lze hovořit o dlou-
hodobých dopadech koronavirové 
epidemie na výrobu obalů z papíru, lze 
čekat zvyšování podílu jednodušších 
a méně zušlechtěných obalů. To by pak 
sekundárně a za předpokladu řádného 
třídění a  recyklace mohlo vést k  vyšší 
udržitelnosti.
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Potravinářská společnost Nestlé dlouhodobě 
usiluje o  snižování hmotnosti obalů, dbá o  je-
jich recyklovatelnost a  vyvíjí obaly z  recyklátu 
vhodného pro potravinářství. Jak popisuje 
Katja Seidenschnur, ředitelka divize cukrovinek 
Nestlé Česko a  Slovensko: „Z  našich displejů 
odstraníme plastové součásti, výplně v dárko-
vých krabicích Orion budou průhledné, aby byly 
lépe recyklovatelné, a do příštího roku vyrobíme 
obaly Lentilek zcela bez plastů. Již minulý rok 
jsme začali balit ořechové tyčinky YES! do pa-
pírových obalů na vysokorychlostní balící lince, 
což byla významná inovace směrem k lepší re-
cyklovatelnosti obalů těchto tyčinek.”

Snahou globálního hráče s drogistickým zbožím, 
společnosti Henkel, je vyrábět ekologicky šetrné 
obaly a produkty a zároveň edukovat spotřebi-

tele v ekologickém chování. „Ti přímo na ba-
leních našich produktů najdou komunikaci 

vyzývající je, aby před recyklací odstra-
nili rukáv z  láhve do koše. Například 

naše láhve Silan Suprême a  Silan 
Suprême Perfume Pearls jsou 

nejen vyrobeny ze 100  % 
recyklovaného PE T, 

ale příslušné rukávy 
jsou perforované 

a  označené od-
povídajícím 

způsobem. Do roku 2025 chceme při výrobě 
našeho spotřebního zboží v Evropě používat až 
35 % recyklovaných plastů,“  dodává Roman 
Kýr, prezident Henkel ČR. V  oblasti dro-
gerie je totiž největší tlak na ekolo-
gii, a  zejména menší hráči udávají 
směr celému trhu. Jak vysvětluje 
 Nataša Foltánová, zakladatelka 
Tierra Verde, výrobce ekodrogerie 
bez obalu: „Udržitelnost je v samot-
ném genu našeho fungování. Veškeré 
odpadní obaly od surovin do naší výroby se 
upcyklují. Vyrábí se z nich užitečné předměty 
pro další využití – například tašky, pouzdra, 
obaly na knihy a dokumenty.“

NOVÁ UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ
Aby mohli být výrobci baleného 
zboží co nejudržitelnější, po-
třebovali spolupracovat 
se svými dodavateli na 
hledání nejlepších 
obalových řešení. 
Nejtěžší pozici 
na trhu měli 

jednoznačně 
výrobci plasto-
vých obalů, protože 
plast je dlouhodobě 
vnímán spotřebitelem 
jako největší udržitelný 
hříšník. Ale výrobci plastových 
obalů se rozhodně nezalekli a po-
stavili se výzvě čelem. Generální 
ředitel greiner packaging Slušovice Ivo 
Benda popisuje tři základní roviny udrži-
telnosti obalů: použitý materiál, design obalu 
a  bariérové (ochranné) vlastnosti obalu: „Již 
dlouhodobě sázíme na polyolefiny, tedy ze-
jména polypropylen a  polyetylen. Tyto plasty 
jsou zdravotně nezávadné a velmi dobře se re-
cyklují. Navíc se v případě zájmu dají kromě ropy 
vyrábět také  z  obnovitelných surovin. Naším 
cílem je vyrábět  takové obaly, které nabídnou 
optimální poměr mezi ochranou potravin a do-
pady na životní prostředí.“

Výrobci papírových obalů zase museli vyvracet 
mýty, že kvůli poptávce po papíru a produktech 
z něj na Zemi ubývá lesů, nebo se dokonce ne-
zákonně kácejí pralesy. Nicméně i  zde vznikají 
nová udržitelná řešení. Například společnost 

Smurfit Kappa 
na začátku roku 

představila novinku 
Topclip – udržitelnou 

alternativu pro fóliové 
multipacky plechovek. Jan 

Kaprhál, innovation & marketing 
manager CZ/SK Smurfit Kappa, do-

dává: „Jsme aktivními partnery v pro-
jektu 4evergreen (CEPI), kde se snažíme 

prosadit mimo jiné pravidlo 95/5, což by 
znamenalo, že obal je minimálně z 95 % tvo-

řen recyklovatelnou surovinou a  těch zbylých 
5  % nenaruší a  neznehodnotí recyklaci hlavní 
složky.“ Jednodušší pozici na trhu měli výrobci 
skla, jak popisuje Štěpánka Bartoňová, mana-
žerka komunikace O-I Czech Republic: „Udrži-
telnost je podstatou sklářského řemesla. Sklo 
je 100% recyklovatelné, nemusí se nikdy recyk-
lovat na méně hodnotný produkt nebo skončit 
na skládce. Při recyklaci skleněných střepů ne-
dochází ke změně chemického složení, a proto 
jsou vhodné k opakovanému použití ve výrobě.“

TRANSPORTNÍ BALENÍ V ZÁJMU 
UDRŽITELNOSTI
Usnout na vavřínech nemohli ani výrobci trans-
portního balení, i  jejich produkty se snažily mi-

20 let
o udržitelnosti

Foto: a
rchiv

Madeta ročně ušetří až 18,7 tun plastu 
díky novým obalům sýrů Madeland!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom  
psali v SB NEWS již 7. května 2020.

Jde to jednoduše  

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

0336-20_SB_NEWS_autoinz_4x_podval_240x85.indd   10336-20_SB_NEWS_autoinz_4x_podval_240x85.indd   1 20.05.2020   10:3420.05.2020   10:34

David Hausner
ředitel
 Plastikářský klastr

„KORONAKRIZE POSÍLILA 
PLASTOVÉ OBALY“
Pozitivní je, že v dobách celospolečen-
ských a  ekonomických abnormalit se 
české firmy vždy začnou chovat stejně 
jako čeští občané – začnou více přemýš-
let, improvizovat, hledat nové možnosti, 
řešení a uplatnění. Tak tomu bylo i v ob-
dobí 2008–2010. A to je dobrý základ pro 
inovace a zlepšování pozice na trhu.



16

Č. 107 – 4–6/2020

20
LET

byznys nebyl výjimkou. Nicméně pár linek fun-
govalo bez přestávky, jako například recyklace 
LDPE folií v provozu Suez CZ v Němčicích nad 
Hanou. „Nejsme závislí na odběru z  externích 
třídicích linek, vstup pochází povětšinou od prů-
myslových zákazníků. Na straně odbytu hraje 
roli dlouhodobá strategie, abychom nebyli zá-
vislí na jednom odběrateli. Navíc v době krize je 
zvýšená spotřeba plastových pytlů na odpady, 
a ty jsou právě výsledným produktem z našeho 
regranulátu,“ komentuje Kateřina Kodadová, ve-
doucí oddělení komunikace společnosti Suez.

Hned od počátku krize bylo důležité zaměřit 
se na jinou udržitelnost, a totiž udržení výrob-
ních kapacit. S  přibývajícím počtem nakaže-
ných osob vzrostlo i  riziko možného zanesení 
nákazy na pracoviště. V největší české papírně 
Mondi Štětí přišli sami zaměstnanci s návrhem, 
že nejbezpečnějším řešením pro jejich rodiny 
i kolegy bude zůstat v práci nepřetržitě – i mezi 
jednotlivými směnami. Závod je totiž klíčovým 
prvkem systému sběru recyklovaného papíru 
a  důležitým producentem papíru pro balené 
zboží, který je v  době nárůstu online nákupů 
takřka nepostradatelný. Smurfit Kappa předsta-
vil nové portfolio výrobků s názvem Design for 
Help – přepážky z vlnité lepenky oddělující jed-
notlivá pracoviště, postele z vlnité lepenky pro 
dočasné nemocnice a prostory pro izolaci plus 
provizorní nábytek včetně polic a stolů. Výrobce 
plastových obalů Greiner Assistec začal na trh 
dodávat plastový štít Greiner Visor, který nabízí 
ochranu proti všem typům tekutin a kapiček.

BĚHEM PANDEMIE PŘIBYLY 
JEDNORÁZOVÉ OBALY
Vnímání obalu mezi spotřebiteli se radikálně 
mění. Lidé si v době pandemie začínají mno-
hem více uvědomovat, že obal má jednu 
důležitou funkci, a to ochranu potravin 
a  zdraví člověka. V  rámci hygienic-
kých opatření tak výrazně při-
bylo jednorázových kelímků, 
krabiček a  obalů. Většina 

pečiva v obchodech 
je prodávána 

v  plastových obalech. Role maloobchodníků 
je v pandemii významná. „Do čela priorit nyní 
samozřejmě vstoupila osvěta v  prodejnách 
ohledně dodržování hygienických a  bezpeč-
nostních pravidel podle aktuální legislativy. 
Hodně energie musí prodejci vynakládat na 
zajištění ochranných prostředků nejen pro 
své zaměstnance, ale i  pro zákazníky. Přede-
vším pak nařízení k  používání jednorázových 

ochranných pomůcek a větší balení zboží jde 
obecně proti ekologickému trendu, což 

řeší i  ostatní obchodníci,“ vysvětluje 
Pavel Březina, předseda předsta-

venstva SČMSD (skupina Coop).

Řetězce přestaly lidem na-
lévat kávu do vratných 

kelímků a  šly zpět 
k  jednorázovým 

obalům. Bez-
obalové ob-

chody pro 

rozvoz a výdej 
začaly použí-
vat jednorázové 
skleněné a  papírové 
obaly. V současné situaci 
je to přijatelná cena za mož-
nost dále podporovat ekolo-
gické zemědělství a  nakoupit 
šetrně kvalitní zboží. Chápou to však 
jako dočasný kompromis. To potvrzuje 
i Petra Roulland, head of private brand Bez 
kompromisu ze společnosti Rohlik: „Aktu-
álně v  době pandemie jsme dočasně přerušili 
zpětný odběr vratných obalů a nákupních tašek. 
Je to jedno z opatření, které nám pomohlo za-
jistit bezpečnost při předání nákupu. Kurýr ak-
tuálně nechává zákazníkovi nákup za dveřmi, 
poodstoupí tak, aby nepřišli se zákazníkem do 
kontaktu. Po ukončení nouzového stavu se ke 
zpětnému odběru opět  vrátíme.“

PO PANDEMII: 
NEJASNÁ BUDOUCNOST

NOVÉ PARADIGMA UDRŽITELNOSTI?
Jako každý pták, i  černá labuť časem odletí. 
Pandemie skončí a všichni doufáme, že se vše 
vrátí k  normálu. Ale vrátíme se opravdu tam, 
kde jsme byli, anebo si budeme muset zvyk-
nout na „nový normál“? Všichni hráči na obalo-
vém trhu, které jsme oslovili při přípravě tohoto 
článku, odpověděli jednomyslně, když jsme se 
zeptali na budoucnost udržitelnosti: musíme 
pokračovat – nemáme na výběr. Ale jak skloubit 
dohromady tato optimistická prohlášení s fak-
tem, že se svět změnil?

HYGIENA VERSUS UDRŽITELNOST?
I  když pandemie skončí, některá hygienická 
opatření, která se zavedla při pandemii, prav-
děpodobně zůstanou. Například budeme moci 
někdy zase koupit pečivo, které leží jen tak v ob-
chodech? Budou baristé moci znovu nalévat 
kávu do znovupoužitelných kelímků? Jakou 
mají budoucnost bezobalové obchody? Možná 

se bude muset trochu změnit jejich obchodní 
model. Například Petr Báča, zakladatel 

a CEO ze společnosti MIWA, která do-
dává technologie pro nákup bez 

obalu, prozrazuje, že již uvažují 
o  vývoji bezkontaktní formy 

nakupování, kdy by si zákaz-
ník mohl nalít nebo nasy-

pat produkt do svého 
obalu bez použití doty-

kového displeje, nebo nut-
nosti kontaktu obalu s hrdlem 

násypníku. Udržitelnost se musí 
nově v  myslích spotřebitelů spojit 

s původním posláním obalu: ochranou 
výrobku. Jak zdůrazňuje obalový expert 

Vlado Volek: „Zde se projevuje základ myš-

Walo 
Hinterberger
předseda
Svaz výrobců 
vlnitých lepenek

„POZITIVNÍ EFEKT 
NA OBALY Z VLNITÉ 
LEPENKY MÁ 
E-COMMERCE“
V průběhu celé krize byly papír a lepenka 
jako hlavní surovina dostatečně do-
stupné, import papíru se občas opozdil 
jen při transportu přes hranice. Nahoru 
letěly ceny barev, protože etanol nutný 
pro produkci barev směřoval primárně 
do výroby dezinfekčních prostředků. 
Další komplikace souvisela s  údržbou. 
Servisní a instalační technici z dodava-
telských firem nemohli přenocovat v zá-
vodech, kde pracovali, protože hotely 
zavřely (zpočátku nesměli do země ani 
zahraniční pracovníci).

Foto: Smurfit Kappa
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A v neposlední řadě, jak budou této nové ekono-
mické situaci čelit firmy? Zdá se, že odhodlání 
firem podporovat udržitelnost a stanovovat si 
ambiciózní cíle se ani během koronavirové krize 
nemění. Pokud se ale sníží prodeje a následně 
zisky, budou mít společnosti stále dost finanč-
ních prostředků investovat do udržitelnějších 
řešení? Zásadní bude také legislativní zakot-
vení, a to nejen na české straně, ale především 
v rámci Evropy. Vůle jednoznačně zůstává, otáz-
kou je, jak rychle dokážeme překonat nové pře-
kážky, které nám pandemie covidu-19 postavila 
do cesty k větší udržitelnosti.

CHYTRÁ
AUTOMATIZACE
PRO VÝROBU A
SKLAD

www.kodys.cz
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lenky balení 
– snaha člověka 

o  přežití. Toto byl 
podnět rozvoje oba-

lové techniky, totiž ucho-
vat potraviny na dobu mimo 

sklizňové sezony. Udržet se 
při životě značí ochránit se před 

virem. A  to všemi dostupnými pro-
středky včetně balení.“

ONLINE OBCHODY NA VZESTUPU
Další velkou změnou, která nastala při pandemii 
a která zřejmě zůstane, je obliba spotřebitelů na-
kupovat online. Před pandemií byla e-commerce 
v České republice a na Slovensku již na vysoké 

úrovni, ale pandemie naučila Čechy 
a  Slováky nakupovat takřka všechno 

online, obzvlášť potraviny. Vrátí se běžní 
spotřebitelé do obchodů, anebo nadále 

budou nakupovat ve zvýšené míře prostřed-
nictvím e-shopů? Je jasné, že spotřeba obalů 
pro prodej v  obchodech je daleko menší než 
pro prodej přes e-shopy. Prioritou na obalovém 
trhu zřejmě bude najít nová udržitelná řešení pro 
e-commerce (ochránit výrobek, ale také udržet 
hygienické standardy balení).

BOJ S EKONOMICKOU KRIZÍ
Poslední klíčová změna, která zůstane i  po 
ukončení pandemie, je ekonomická. V důsledku 
pandemie koronaviru se letos očekává pokles 
ekonomiky o  osm procent, a  i  přes obnovení 
růstu se do konce příštího roku nelze dostat na 
úroveň před pandemií. Jaký to bude mít dopad 
na spotřebitele? Budou mít stále ochotu a ze-
jména finanční možnosti si připlatit za udržitel-
nější výrobky? Většinou je cena „udržitelných 
obalů“ vyšší než „neudržitelných“ – budou 
spotřebitelé nadále ochotni, i  když budou 
mít méně peněz ve svých peněženkách, 
kupovat výrobky v obalech, které jsou 
šetrnější k  životnímu prostředí, 
anebo dokonce výrobky bez 
obalů? David Hloušek, technical 
sales specialist SEE ze společnosti 
Avery Dennison, která vyrábí etikety, 
je optimistický: „Ekonomický motor zpo-
maluje a spotřebitelé budou více přemýšlet, 
jak svoje peníze utratí. Pandemie nám otevřela 
oči v tom smyslu, že nejsme nesmrtelní a že není 
k dispozici žádná planeta B. Ekologické materi-
ály budou preferovány ve větší míře a umožní 
diferenciaci produktu v místě prodeje.“

Foto: B
illa
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Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

V  naší firmě chceme kom-
pletně přejít na KLT 6410, čímž 
směřujeme k  automatizaci. Tyto 

typy KLT jsou také 
lehčí než KLT 6280, 
a  představují tak další 
úspory s  ohledem na nižší 
spotřebu plastu nebo ná-

roky na dopravu. Jde 
tedy o  udržitel-
nější obalové 
řešení.

Vlado Volek
obalový expert 
a zakladatel 
Obalového institutu 
SYBA

„OBALOVÝ 
PRŮMYSL KOPÍRUJE 
HOSPODÁŘSKOU 
SITUACI“
Jsou sektory, které rostou rychleji, jiné 
stagnují či zpomalují, a  tomu odpovídá 
i poptávka po vhodných obalových tech-
nologiích, obalových materiálech a oba-
lech. V tomto principiálním pohledu se 
nic nemění. Roste e-commerce, poros-
tou kvantitativně, ale i kvalitativně obaly 
pro e-shopy. Již v čase nouzového stavu 
rostly požadavky po některých oba-
lech vyvolané spotřebou specifických 
druhů zboží (ochranné a  dezinfekční 
prostředky), ale i  například nátěrových 
hmot. Nucený pobyt doma vyvolal 
u mnoha osob potřebu vymalování bytů, 
a tak tato nenormální situace produkci 
některých obalů, zpomalila či zmrazila 
(automotive), jiné běžely standardně 
(potraviny), a  jiné naopak akcelerovaly 
(nátěrové hmoty). Otázkou je, zda bude 
doba po covid-19 dobou s covid-19 či ji-
nými viry… Třeba se ještě více rozevřou 
nůžky mezi realitou a  požadavky (bru-
selských) environmentálních předpisů, 
mezi běžným životem a výkřiky a kam-
paněmi zelených aktivistů.
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byznys nebyl výjimkou. Nicméně pár linek fun-
govalo bez přestávky, jako například recyklace 
LDPE folií v provozu Suez CZ v Němčicích nad 
Hanou. „Nejsme závislí na odběru z  externích 
třídicích linek, vstup pochází povětšinou od prů-
myslových zákazníků. Na straně odbytu hraje 
roli dlouhodobá strategie, abychom nebyli zá-
vislí na jednom odběrateli. Navíc v době krize je 
zvýšená spotřeba plastových pytlů na odpady, 
a ty jsou právě výsledným produktem z našeho 
regranulátu,“ komentuje Kateřina Kodadová, ve-
doucí oddělení komunikace společnosti Suez.

Hned od počátku krize bylo důležité zaměřit 
se na jinou udržitelnost, a totiž udržení výrob-
ních kapacit. S  přibývajícím počtem nakaže-
ných osob vzrostlo i  riziko možného zanesení 
nákazy na pracoviště. V největší české papírně 
Mondi Štětí přišli sami zaměstnanci s návrhem, 
že nejbezpečnějším řešením pro jejich rodiny 
i kolegy bude zůstat v práci nepřetržitě – i mezi 
jednotlivými směnami. Závod je totiž klíčovým 
prvkem systému sběru recyklovaného papíru 
a  důležitým producentem papíru pro balené 
zboží, který je v  době nárůstu online nákupů 
takřka nepostradatelný. Smurfit Kappa předsta-
vil nové portfolio výrobků s názvem Design for 
Help – přepážky z vlnité lepenky oddělující jed-
notlivá pracoviště, postele z vlnité lepenky pro 
dočasné nemocnice a prostory pro izolaci plus 
provizorní nábytek včetně polic a stolů. Výrobce 
plastových obalů Greiner Assistec začal na trh 
dodávat plastový štít Greiner Visor, který nabízí 
ochranu proti všem typům tekutin a kapiček.

BĚHEM PANDEMIE PŘIBYLY 
JEDNORÁZOVÉ OBALY
Vnímání obalu mezi spotřebiteli se radikálně 
mění. Lidé si v době pandemie začínají mno-
hem více uvědomovat, že obal má jednu 
důležitou funkci, a to ochranu potravin 
a  zdraví člověka. V  rámci hygienic-
kých opatření tak výrazně při-
bylo jednorázových kelímků, 
krabiček a  obalů. Většina 

pečiva v obchodech 
je prodávána 

v  plastových obalech. Role maloobchodníků 
je v pandemii významná. „Do čela priorit nyní 
samozřejmě vstoupila osvěta v  prodejnách 
ohledně dodržování hygienických a  bezpeč-
nostních pravidel podle aktuální legislativy. 
Hodně energie musí prodejci vynakládat na 
zajištění ochranných prostředků nejen pro 
své zaměstnance, ale i  pro zákazníky. Přede-
vším pak nařízení k  používání jednorázových 

ochranných pomůcek a větší balení zboží jde 
obecně proti ekologickému trendu, což 

řeší i  ostatní obchodníci,“ vysvětluje 
Pavel Březina, předseda předsta-

venstva SČMSD (skupina Coop).

Řetězce přestaly lidem na-
lévat kávu do vratných 

kelímků a  šly zpět 
k  jednorázovým 

obalům. Bez-
obalové ob-

chody pro 

rozvoz a výdej 
začaly použí-
vat jednorázové 
skleněné a  papírové 
obaly. V současné situaci 
je to přijatelná cena za mož-
nost dále podporovat ekolo-
gické zemědělství a  nakoupit 
šetrně kvalitní zboží. Chápou to však 
jako dočasný kompromis. To potvrzuje 
i Petra Roulland, head of private brand Bez 
kompromisu ze společnosti Rohlik: „Aktu-
álně v  době pandemie jsme dočasně přerušili 
zpětný odběr vratných obalů a nákupních tašek. 
Je to jedno z opatření, které nám pomohlo za-
jistit bezpečnost při předání nákupu. Kurýr ak-
tuálně nechává zákazníkovi nákup za dveřmi, 
poodstoupí tak, aby nepřišli se zákazníkem do 
kontaktu. Po ukončení nouzového stavu se ke 
zpětnému odběru opět  vrátíme.“

PO PANDEMII: 
NEJASNÁ BUDOUCNOST

NOVÉ PARADIGMA UDRŽITELNOSTI?
Jako každý pták, i  černá labuť časem odletí. 
Pandemie skončí a všichni doufáme, že se vše 
vrátí k  normálu. Ale vrátíme se opravdu tam, 
kde jsme byli, anebo si budeme muset zvyk-
nout na „nový normál“? Všichni hráči na obalo-
vém trhu, které jsme oslovili při přípravě tohoto 
článku, odpověděli jednomyslně, když jsme se 
zeptali na budoucnost udržitelnosti: musíme 
pokračovat – nemáme na výběr. Ale jak skloubit 
dohromady tato optimistická prohlášení s fak-
tem, že se svět změnil?

HYGIENA VERSUS UDRŽITELNOST?
I  když pandemie skončí, některá hygienická 
opatření, která se zavedla při pandemii, prav-
děpodobně zůstanou. Například budeme moci 
někdy zase koupit pečivo, které leží jen tak v ob-
chodech? Budou baristé moci znovu nalévat 
kávu do znovupoužitelných kelímků? Jakou 
mají budoucnost bezobalové obchody? Možná 

se bude muset trochu změnit jejich obchodní 
model. Například Petr Báča, zakladatel 

a CEO ze společnosti MIWA, která do-
dává technologie pro nákup bez 

obalu, prozrazuje, že již uvažují 
o  vývoji bezkontaktní formy 

nakupování, kdy by si zákaz-
ník mohl nalít nebo nasy-

pat produkt do svého 
obalu bez použití doty-

kového displeje, nebo nut-
nosti kontaktu obalu s hrdlem 

násypníku. Udržitelnost se musí 
nově v  myslích spotřebitelů spojit 

s původním posláním obalu: ochranou 
výrobku. Jak zdůrazňuje obalový expert 

Vlado Volek: „Zde se projevuje základ myš-

Walo 
Hinterberger
předseda
Svaz výrobců 
vlnitých lepenek

„POZITIVNÍ EFEKT 
NA OBALY Z VLNITÉ 
LEPENKY MÁ 
E-COMMERCE“
V průběhu celé krize byly papír a lepenka 
jako hlavní surovina dostatečně do-
stupné, import papíru se občas opozdil 
jen při transportu přes hranice. Nahoru 
letěly ceny barev, protože etanol nutný 
pro produkci barev směřoval primárně 
do výroby dezinfekčních prostředků. 
Další komplikace souvisela s  údržbou. 
Servisní a instalační technici z dodava-
telských firem nemohli přenocovat v zá-
vodech, kde pracovali, protože hotely 
zavřely (zpočátku nesměli do země ani 
zahraniční pracovníci).

Foto: Smurfit Kappa
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ROZHOVOR

Svět balení:
Máte velmi široké portfolio výrobků. Jaké pri-
mární obaly a  etikety volíte z  hlediska sub-
strátu?

Čeněk Kohoušek:
Pro maloobchodní trh používáme 
primární obaly jak skleněné, tak 
plastové, to znamená poly-
propylen a  tritan. Tritan 
je vzhledově velmi po-
dobný běžnému PET, ale 
jeho specifické vlastnosti 
umožnují plnění produktů 
horkým rozlivem bez jakýchkoliv 
tvarových deformací. Rovněž naše 
šroubové uzávěry jsou vybaveny in-
dukční vložkou, která se v procesu uzavírání 
nataví na celý obvod hrdla a vytvoří vzducho-
těsné aseptické uzavření. Tímto způsobem 
dosahujeme obchodní sterility produktu bez 
použití chemických konzervantů.

Většina našeho obalového materiálu je pro nás 
vyráběna individuálně a  jedná se o  chráněné 
vzory lahví. Typicky se jedná o  celou řadu po-
lypropylenových lahví o  obsahu 300 až 1400 
mililitrů, u skla jde například o velmi specifickou 
láhev pro omáčky a dressing violin 250 mililitrů. 
Naše etikety jsou výhradně povrchově lakované 
samolepicí s automatickou aplikací. Pro jedno-
porcové sáčky používáme vícevrstvou lamino-
vanou fólii s  bariérovou vrstvou EVOH, která 
zásadním způsobem minimalizuje nežádoucí 
oxidaci, omezuje difuzi kyslíku a zabraňuje pří-
padným barevným oxidačním změnám pro-
duktu v čase.

Svět balení:
Které vlastnosti obalů preferujete pro své pro-
dukty?

Čeněk Kohoušek:
Nejdůležitější faktor při výběru vhodného typu 
obalového materiálu představují jeho výluhové 
parametry. Žádný obal nesmí jakkoliv negativně 

o v l i v ň o v a t 
finální produkt. 

Nesmí docházet 
k senzorickým či fyzi-

kálním změnám, což vý-
robce či dodavatel dokládá 

jak prohlášením o  shodě, tak 
především protokolem z  pro-

vedených zkoušek od nezávislé 
akreditované laboratoře, která posu-

zuje výsledky stanovení vyluhovatelných 
látek v  různém prostředí a  různých přesně 

definovaných roztocích – simulantech. Dalším 
parametrem jsou mechanické vlastnosti, napří-
klad statická a dynamická zatížitelnost, pevnost 
a  tak dále. Nezanedbatelným faktorem je vliv 
obalu na životní prostředí, možnost následné 
separace a recyklace.

Svět balení:
Liší se zásadně obaly dodávané do retailu 
a gastra?

Čeněk Kohoušek:
Ano, velikostí, hmotností obsahu a také s ohle-
dem na jeho použití v procesu používání – tedy 
roli hraje předpokládaná doba zpracování po 
prvním otevření. Přihlížíme také k  zaměření 
a konkrétním požadavkům cílového zákazníka.

Svět balení:
Kolik máte dodavatelů obalů a  jak 
často je měníte?

Portfolio našich dodavatelů oba-
lového materiálu je široké i  s  ohle-
dem na rozmanitost sortimentu. Na 
některé méně významné, hlavně sekun-

Čeněk Kohoušek
provozní ředitel společnosti Spak Foods

Potravinářství patří mezi obory, které soustavně inovují své obaly. Jedním z repre-
zentantů tohoto přístupu je společnost Spak Foods, která sází na patentované 
obaly. „Většina našeho obalového materiálu je pro nás vyráběna indivi-
duálně a jedná se o chráněné vzory lahví,“ říká Čeněk Kohoušek, pro-
vozní ředitel společnosti, z jejíchž linek sjíždí na 650 druhů produktů.

„Většina našich la
hví 

jsou chrá
něné speciály“

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
s osobnostmi průmyslu

d á r n í  o b a l y 
máme několik 
dodavatelů a  dílčí 
dodávky jsou soutě-
ženy.     Na klíčové primární 
obaly s dodavateli uzavíráme 
obchodní smlouvy s  ohledem 
na vlastnictví chráněných vzorů, 
specifické výrobní postupy, barvy, mí-
chání a  skladbu materiálu, investice do 
tvarových forem, garanci či zajištění pravi-
delných dodávek.
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Jak dále se Spak prezentuje na 

webu, v médiích nebo na obalech, 

zjistíte jednoduše zde:

CV v kostce

Věrn
ý Spaku

Čeněk Kohoušek působí ve vedení sušické 

společnosti S
pak Foods od lis

to
padu 19

90. 

Pro
kuris

to
u byl d

o květn
a ro

ku 2007, n
ásledně 

vystu
poval ve fu

nkci je
dnate

le. O
d pro

since 2014
 

působí o
pět v

e fu
nkci p

ro
kuris

ty a současně ta
ké ja

ko 

pro
vozní ře

dite
l. F

irm
a vloni u

trž
ila

 přes 500 m
ilio

nů 

koru
n, p

řič
emž na českém trh

u společnost p
ro

dá 

30–35 %
 pro

dukce.

Kde pracoval d
řív

e

Před nástu
pem do fir

my Spak Foods působil 

jako vedoucí p
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dukty v Sušici 

a Soběšicích.

Foto: S
pak Foods

spak.cz
Spakmasmak

info@spak.cz

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

U nás si část obalů najímáme, 
část je naším majetkem. Prů-
běžné opravy a čištění jednou za 

rok zajišťují na-
smlouvané firmy. 
Při běžném opotřebení 
vznikají odpisy a nakupu-
jeme nové jednotky. 
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primární obaly jak skleněné, tak 
plastové, to znamená poly-
propylen a  tritan. Tritan 
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Částečná ruční práce zatím spočívá pouze 

ve vkládání prázdných obalů na výrobní 

linky a pak již ukládání hotově 

zabaleného zboží na palety.

Foto (2x): Spak Foods

Čeněk 
Kohoušek:
Nakupujeme, insta-
lujeme a  využíváme 
výhradně plně automatizo-
vané stroje, původem z  Ně-
mecka či Itálie, od renomovaných 
evropských výrobců, kteří jsou navíc 
schopni tyto automaty přizpůsobit 
našim individuálním technickým a  výkon-
nostním požadavkům.

Svět balení:
Nakolik je automatizován proces výroby a ze-
jména balení?

Čeněk Kohoušek:
Procesy samotné výroby, plnění, uzavírání, 
adjustáže a  skupinového balení jsou plně au-
tomatizovány. Personál zajišťuje pouze od-

borný dohled nad probíhající technologií, 
plynulé zásobování toků surovin či obalů. 

Částečná ruční práce zatím spočívá 
pouze ve vkládání prázdných obalů 

na výrobní linky a pak již ukládání 
hotově zabaleného zboží na 

palety.

Svět balení:
Potravinářský průmysl částečně us-
tupuje od plastů. Je to podle vás moudré 
rozhodnutí a lze plasty adekvátně nahradit?

Čeněk Kohoušek:
V  dnešní době nebude možné zcela vylou-
čit plastový obalový materiál, přinejmenším 
v  krátkém časovém horizontu. Adekvátní ná-
hrady zatím nejsou dostupné – ať již technicky, 
ekonomicky či ekologicky. Například sklo bývá 
laicky chápáno jako plně recyklovatelný inertní 
materiál ideální pro balení potravin. Avšak jeho 
uhlíková stopa je výrazně vyšší než například 

u  plastů. Vychází to ze způsobu zpraco-
vání a také metody recyklace skla. Sklo-

vina se musí zahřát na skokově vyšší 
teplotu než plast a hmotnost jed-

noho stejného obalu ve skle či 
v plastu lze také těžko srov-

návat. Spotřeba energie 
na zpracování, trans-

por ty, logistiku 
a  recyklaci skla 

násobně převyšuje 
plast.

Svět balení:
Nicméně mění se u vás poměr 

plastových a skleněných obalů?

Čeněk Kohoušek:
V  naší společnosti využíváme k  balení 

potravin oba typy materiálů prakticky 
rovnoměrně, což je dáno poptávkou 
zákazníků v celé Evropě.

Svět balení:
Jaké balicí stroje nebo eti-
ketovací zařízení máte 
ve výrobě?

Svět balení:
S jakými sekundárními a terciárními obaly pra-
cujete?

Čeněk Kohoušek:
Na paletové balení většinou využíváme prů-
tažné fólie. Jejich množství i sekundární a pri-
mární průtahy jsou řízeny automatem ve vztahu 
ke konkrétnímu primárnímu obalu, jeho pev-
nosti obalu a cílové fixaci celé palety. V menším 
množství používáme namísto fólií kartonáže.

Svět balení:
Obaly jsou v  podstatě součástí marketingo-
vého mixu. Co se snaží Spak pomocí svých 
obalů sdělit spotřebitelům nebo profesionál-
ním zákazníkům?

Čeněk Kohoušek:
Snažíme se našim zákazníkům seriózně, 
přehledně a  jasně sdělit všechny dů-
ležité a podstatné informace o vý-
robku a  současně je ubezpečit, 
že si kupují kvalitní značkový 
produkt s přidanou hodno-
tou. Dalším benefitem 
je i praktičnost obalu 
při jeho používání.

Svět balení:
Pozorujete nějaké zají-
mavé trendy ve využití obalů 
pro potravinářský sortiment?

Čeněk Kohoušek:
Toto téma může být obsáhlé, tak bych 
vyjmul jeden možný pohled – zatížení život-
ního prostředí. Řada výrobců plní své obaly jen 
částečně, nevyužívá celkového možného ob-

sahu a tím může být kupující uváděn v omyl, 
přestože je na obale množství vyznačeno. 

U  skleněných transparentních obalů, 
kde je hladina plnění vidět, se tyto 

praktiky nedějí. Jinak je tomu 
někdy u neprůhledných obalů. 

Tímto vzniká zbytečně větší 
množství obalů a  od-

padů, než by bylo ne-
zbytně nutné.
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Další inspirativní rozhovory 
sledujte na webu. Četli jste 
rozhovor třeba s Gabrielou 
Fabianovou ze společnosti Raja?

Svět 
balení:

Dokážete šká-
lovat svou výrobu 

a návazný proces ba-
lení? Kolik činí nejnižší 

a nejvyšší výrobní šarže?

Čeněk Kohoušek:
Máme zakázky a zákazníky, pro které 

jsme na jedné výrobní lince schopni 
vyrábět ve třísměnném provozu nepře-

tržitě celý týden jednu skupinu či druh zboží 
s vysokou produktivitou a efektivitou. Na druhé 
straně se snažíme vyhovět přáním i menších od-
běratelů a některé výrobní dávky jsou na úrovni 
pouze několika palet od příslušného druhu.

Svět balení:
Koronavirová nákaza v mnoha firmách zkom-
plikovala proces výroby, balení i  skladování. 
Jak tato situace dolehla na váš závod?

Čeněk Kohoušek:
Naše společnost již s velkým časovým 

předstihem přijala řadu specifických orga-
nizačních opatření jak k samotnému zajištění 

výrobních kapacit, ochrany našeho personálu 
a jeho proškolení, tak směrem k našim dodava-
telům surovin, materiálu a služeb. Díky širokému 
portfoliu zboží a rozmanitosti balení a zaměření 
v  současné době plníme všechny požadavky 
našich zákazníků v České republice i Evropě. Sa-
mozřejmě nám mírně poklesl obrat v segmentu 
gastro, ale částečně je kompenzován navýše-
ným maloobchodním prodejem.

Svět balení:
Limitují vás výrazně nároky kladené na sklado-
vání?

Čeněk Kohoušek:
Zboží přechováváme v  našich logistických 
skladech při standardních skladovacích pod-
mínkách. Pouze vybrané druhy se musí podle 
platné legislativy skladovat odděleně do teploty 
15 stupňů Celsia.

Svět balení:
Ohlásili jste výstavbu nového logistického 
a  výrobního provozu. Jaké budou parametry 
nové části závodu?

Čeněk Kohoušek:
Výstavbu a rozšíření výrobních a skladovacích 
prostor jsme rozdělili na dílčí etapy. Pro násle-
dující období je interně schválena první etapa 
a  v  současnosti se finalizuje projektová doku-
mentace. Budeme zahajovat spojené stavební 
a  územní řízení. Cílem je jak rozšíření pohoto-
vostních skladů surovin pro výrobu ve druhém 
podlaží, tak v prvním podlaží prodloužení stáva-
jících výrobních linek za účelem aplikace dalších 
stupňů automatizace zbývajících procesů.

Svět balení:
Chystáte něco nového, co se dotkne balení?

Čeněk Kohoušek:
Stále sledujeme nové trendy. Týká se to napří-
klad možností dalšího odlehčení skla nebo pou-
žívání bariérových obalů, například vícevrstvých 
plastových.
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evropských výrobců, kteří jsou navíc 
schopni tyto automaty přizpůsobit 
našim individuálním technickým a  výkon-
nostním požadavkům.

Svět balení:
Nakolik je automatizován proces výroby a ze-
jména balení?

Čeněk Kohoušek:
Procesy samotné výroby, plnění, uzavírání, 
adjustáže a  skupinového balení jsou plně au-
tomatizovány. Personál zajišťuje pouze od-

borný dohled nad probíhající technologií, 
plynulé zásobování toků surovin či obalů. 

Částečná ruční práce zatím spočívá 
pouze ve vkládání prázdných obalů 

na výrobní linky a pak již ukládání 
hotově zabaleného zboží na 

palety.

Svět balení:
Potravinářský průmysl částečně us-
tupuje od plastů. Je to podle vás moudré 
rozhodnutí a lze plasty adekvátně nahradit?

Čeněk Kohoušek:
V  dnešní době nebude možné zcela vylou-
čit plastový obalový materiál, přinejmenším 
v  krátkém časovém horizontu. Adekvátní ná-
hrady zatím nejsou dostupné – ať již technicky, 
ekonomicky či ekologicky. Například sklo bývá 
laicky chápáno jako plně recyklovatelný inertní 
materiál ideální pro balení potravin. Avšak jeho 
uhlíková stopa je výrazně vyšší než například 

u  plastů. Vychází to ze způsobu zpraco-
vání a také metody recyklace skla. Sklo-

vina se musí zahřát na skokově vyšší 
teplotu než plast a hmotnost jed-

noho stejného obalu ve skle či 
v plastu lze také těžko srov-

návat. Spotřeba energie 
na zpracování, trans-

por ty, logistiku 
a  recyklaci skla 

násobně převyšuje 
plast.

Svět balení:
Nicméně mění se u vás poměr 

plastových a skleněných obalů?

Čeněk Kohoušek:
V  naší společnosti využíváme k  balení 

potravin oba typy materiálů prakticky 
rovnoměrně, což je dáno poptávkou 
zákazníků v celé Evropě.

Svět balení:
Jaké balicí stroje nebo eti-
ketovací zařízení máte 
ve výrobě?

Svět balení:
S jakými sekundárními a terciárními obaly pra-
cujete?

Čeněk Kohoušek:
Na paletové balení většinou využíváme prů-
tažné fólie. Jejich množství i sekundární a pri-
mární průtahy jsou řízeny automatem ve vztahu 
ke konkrétnímu primárnímu obalu, jeho pev-
nosti obalu a cílové fixaci celé palety. V menším 
množství používáme namísto fólií kartonáže.

Svět balení:
Obaly jsou v  podstatě součástí marketingo-
vého mixu. Co se snaží Spak pomocí svých 
obalů sdělit spotřebitelům nebo profesionál-
ním zákazníkům?

Čeněk Kohoušek:
Snažíme se našim zákazníkům seriózně, 
přehledně a  jasně sdělit všechny dů-
ležité a podstatné informace o vý-
robku a  současně je ubezpečit, 
že si kupují kvalitní značkový 
produkt s přidanou hodno-
tou. Dalším benefitem 
je i praktičnost obalu 
při jeho používání.

Svět balení:
Pozorujete nějaké zají-
mavé trendy ve využití obalů 
pro potravinářský sortiment?

Čeněk Kohoušek:
Toto téma může být obsáhlé, tak bych 
vyjmul jeden možný pohled – zatížení život-
ního prostředí. Řada výrobců plní své obaly jen 
částečně, nevyužívá celkového možného ob-

sahu a tím může být kupující uváděn v omyl, 
přestože je na obale množství vyznačeno. 

U  skleněných transparentních obalů, 
kde je hladina plnění vidět, se tyto 

praktiky nedějí. Jinak je tomu 
někdy u neprůhledných obalů. 

Tímto vzniká zbytečně větší 
množství obalů a  od-

padů, než by bylo ne-
zbytně nutné.
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T
Trh s  pivem neustále světově vzrůstá. I  když 

pivo patří k  nejpopulárnějším nápojům pře-
devším na evropském a americkém trhu, 

stále častěji si nachází další nové zá-
kazníky i v asijských zemích. Ostatně 

země jako Čína, Japonsko, Rusko 
či  Vietnam patří k  největším 

konzumentům piva již něko-
lik let. Zajímavá je proměna 

vnímání značek. Ačkoli zhruba 
60  % celosvětové produkce za-

jišťuje pět pivovarnických skupin 
v  podobě pivních gigantů (AB InBev, 

Heineken, China Resources Snow Brewe-
ries, Carlsberg, Molson Coors Brewing), které 

vlastní řadu závodů po celém světě, na trhu je 
stále dost místa i pro další producenty. A uka-
zuje se, že nejenom čeští spotřebitelé mají 
v  oblibě vedle globálních zavedených značek 
stále častěji i méně tradiční, ale o to výraznější 
chutě piv z různých minipivovarů. Tito výrobci 
se vedle originální či přímo nezaměnitelné chuti 
piva často vyznačují i neméně originálními obaly 
či pivními etiketami. A ukazuje se, že dnešní spo-
třebitel se nebrání za tato piva, při jejichž vý-
robě je nižší podíl automatizace, zaplatit i vyšší 
částky. Vedle těchto „craft beers“ je dalším tren-
dem i růst poptávky po nealkoholických pivech. 
Pokud se podíváme k našim německým souse-
dům, jen na tomto trhu je nyní nabízeno asi 500 
různých nealkoholických značek.

KEGY, PLECHOVKY, LÁHVE 
NEBO PLASTOVKY…
Obalů na pivo existuje celá řada a  vedle tra-
dičních obalů se vyvíjejí i další nové designy či 
technologie, které tyto změny umožňují. U vel-
koobjemového balení patří k velmi populárním 
typům kegy, které však už dávno nejsou repre-

Pivo patří již od svého vzniku k české kultuře a dobře se mu 
vede (pomineme-li koronavirovou krizi a  výpadek gastra) 
i v druhé dekádě nového milénia. Pivu se ale daří po celém světě 
a vzhledem k tomu, že se vedle zavedených značek a tradičních 
chutí objevuje na trhu stále více originálních pivních speciálů, včetně 
nealko  variant, tento nápoj osloví opravdu téměř každého. A  oslovuje 
i obalové odborníky. Ke kvalitnímu pivu totiž patří i kvalitní obal.

PIVO A PIVNÍ 
SPECIÁLY:
SLAD V OBALECH

Jana Žižková, Stanislav D. Břeň
 svetbaleni.cz

svetbaleni
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Petra 
Chovancová
výkonná ředitelka
Pardubický pivovar

„VILÉM V NOVÉM 
BALENÍ“
Vilém je jedno z  nejoblíbenějších piv 
z portfolia našeho pivovaru, a proto ho 
od začátku května nabízíme v  novém 
atraktivním balení. Pro volbu plechovky 
hovoří i  rostoucí popularita tohoto 
 balení.

zentovány pouze klasickými sudy (dříve dře-
věnými, dnes kovovými či plastovými), které 
umožňují vícenásobné použití. Především ti 
producenti, kteří pivo vyvážejí do některé ze 
specifických oblastí, stále častěji využívají i vel-
koobjemové obaly nevratného charakteru, kdy 
výrobce nemusí řešit mnohdy problematickou 
vratnost obalů v odpovídající kvalitě. Tyto obaly 
(petainer, key keg, polykeg apod.) jsou v drtivé 
míře z  PET.  Druhým důvodem, proč spotřeba 
PET velkoobjemových obalů stoupá, je přede-
vším snazší manipulace.

Co se týče spotřebitelského obalu, v Česku pat-
řila dlouho ke stálicím pouze skleněná láhev. 
Je pravda, že i dnes, kdy trh zaznamenává pře-
devším nárůst obliby nápojových plechovek, 
spotřebitel tento typ tradičního balení oceňuje 
a  sklo patří v  oblasti spotřebitelského balení 
piva stále k  majoritním obalům. Sklo je často 
voleno i  jako obal pro prémiové typy pivního 
obalu, včetně dárkových variací. V  tomto dru-
hém případě se objem zdaleka neomezuje 
na tradičních 0‚5  l. Navíc „pivní“ dárek se po-
souvá do luxusnější oblasti jak provedením, tak 
i cenou. Stále častěji se do designování těchto 
láhví zapojují i známí designéři. Velmi zdařilým 
výsledkem byla před časem např. vánoční láhev 
Plzeňského Prazdroje z dílny Ronyho Plesla ve 
spolupráci s výrobou ve společnosti Vetropack 
Moravia Glass.
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Velkým kon-
kurentem pro 

pivo ve skle za-
číná být nápojová 

plechovka. Vedle řady 
výborných mechanických 

a  fyzikálních vlastností u  ní 
spotřebitel oceňuje ergonomii, 

nízkou hmotnost, atraktivní design 
i  bariérové vlastnosti, které přispívají 

i k uchování chladu. Zajímavé je, že nikoli 
na posledních místech spotřebitelé uvádějí 

jako další benefit i  charakteristický zvuk, který 
vnímáme při otevření plechovky. Především 
mladší generace oceňuje i „environmentálnost“ 
obalu (na rozdíl od výroby je recyklace hliníku 
poměrně snadná a lze ji provádět prakticky bez 
omezení při zachování všech vlastností). Zají-
mavou, i když velmi drobnou alternativu k ple-
chovkám představují plastové obaly vizuálně 
stejného tvaru jako plechovka, ale s  možností 
vidět obsah. K velmi zajímavým designovým po-
činům tohoto typu patří produkce společnosti 
Invento Americas. K populárním patří i spotře-
bitelské kovové kegy o větších objemech. Tyto 
kegy spolu s atraktivním potiskem vyrábí např. 
Ardagh Group.

DESIGN A VÝBĚR 
ETIKETY OVLIVŇUJE 

JEJÍ APLIKACE
Z  hlediska prodejnosti je vždy důležitým 

faktorem design obalu. U pivních obalů je spe-
cifické, že výraznou roli prodejně-reklamního 
komunikátora přebírá etiketa. U  velkých pivo-
varů se design etikety přidržuje mnohdy strikt-
ních korporátních pravidel, takže i  když často 
komunikuje srozumitelné a pozitivně přijímané 
hodnoty (tradice, poctivost, přírodní produkt), 
může být poněkud stereotypní či nudný.

Naopak menší pivovary v poslední době nabí-
zejí stále zajímavější a  leckdy i  odvážnější de-
signy. Mezi tvůrce výrazných designů na pivní 
speciály patří společnost Fiala & Šebek Visual 
Communication, která je zároveň i několikaná-
sobným nositelem ceny Obal roku. Na trhu je 
rovněž dostatek výrobců etiket. Za všechny je 
potřeba jmenovat společnost Colognia Press, 
která je díky technologickému zázemí schopna 
natisknout klientovi prakticky jakýkoli design. 
Pro střední a  menší pivovary realizovala spo-
lečnost řadu zakázek jak konvenčních grafic-
kých, tak i samolepicích etiket. Aplikace a výběr 
správného typu lepení je velmi nenápadnou 
částí výroby, která však může celkový vzhled 
designu značně ovlivnit. Specialistou na lepení 
je společnost Collma, která má zkušenost, že ke 
každému zákazníkovi z pivovarnictví je třeba při-
stupovat individuálně. Používané technologie se 
totiž liší pivovar od pivovaru. Kromě vstupních 
požadavků klienta je potřeba vzít v úvahu i rych-
lost a typ etiketovací linky, způsob pasterizace 
piva, následující prvky balicího procesu, způsob 
skladování, případně export atd. Kromě jiného 
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inzerce
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je potřeba znát 
souvislosti celého 
procesu (etiketování, 
volba multipacku, skla-
dování atd.). Nesprávně 
zvolené lepidlo na vlhkém 
povrchu láhví v málo prodyšném 
multipacku může vést k jeho vyte-
čení, případně i k uvolnění celé etikety 
z láhve.

NOVÉ POHLEDY NA PŘEPRAVKU 
I PIVNÍ MULTIPACK
Je neoddiskutovatelným faktem, že v  malo-
obchodní síti spotřebitel stále častěji dává 
přednost nákupům piva v  jednorázových 
multipacích. To však neznamená, že výroba 
plastových přepravek se zastavila. Vzhledem 
k neustálé vysoké spotřebě tohoto typu obalu 
v  pivovarech i  pohostinstvích je jich potřeba 
nejenom velké množství, ale kvůli novým po-
žadavkům ze strany klienta (např. při přechodu 
na jiný typ technologie) dochází i v této oblasti 
k  vývoji nových designů. Jedním z  inovátorů 
přepravek – ať už se to týká změny konstrukč-
ních prvků vstřikované vnitřní fixace či designu 
celého obalu – je společnost Schoeller Allibert.
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Řada dnešních výrobců upřednostňuje neje-
nom ergonomii (především u odnosných ruko-
jetí), ale i  estetickou stránku, což se projevuje 
především v  dekoraci vhodnou IML etiketou, 
která je na rozdíl od klasického potisku či kon-
venční etikety prakticky nezničitelná, či zvýraz-
něným tvarem. Jedním z trendů jsou přepravky 
s většími „okénky“ v bocích přepravky. Toto ře-
šení umožňuje nejenom lepší pohled na uvnitř 
ložené láhve, včetně jejich etiket, ale zároveň 
znamená i vylehčení celého obalu a často i nižší 
spotřebu materiálu. Dalším, ještě úspornějším 
trendem u plastových obalů je pak výroba plas-
tových multidržáků na skupinu láhví, to je však 
vhodné řešení spíše do oblasti retailu.

K populárním obalům v prodejní spotřebitelské 
síti patří lepenkové multipacky. Kromě nízké 
hmotnosti a pohodlné možnosti odnesení piva 
domů patří k  jejich benefitům i  marketingový 
potenciál, který lze realizovat na poměrně velké 
ploše potiskem. Značný potenciál multipacků 
vnímají i  samotní výrobci obalů, kteří se zatím 
soustředili na výrobu velkých či středních sérií. 
Vzhledem k vysokému růstu minipivovarů si však 
zpracovatelé kartonáže uvědomují, že i zde exis-
tuje velká kupní síla klienta, kvůli které se vyplatí 
rozšířit své technologické možnosti. Především 
v  sortimentu menších sérií, ale o  to častějších 
změnách designu obalů pro pivo a  limitované 
pivní speciály vidí společnost Thimm pack’n’dis-
play budoucnost v  digitální výrobě POS/POP 
produktů z  ekologické, snadno recyklovatelné 
vlnité lepenky. To umožňuje především digitální 

výroba, tedy spojení digitál-
ního tisku a  produkčního di-
gitálního laserového výseku.

PLASTOVÉ FÓLIE 
V ROLI SKUPINOVÉHO 
BALENÍ
Vedle vratných pře-
pravek a  lepenkových 
pivních multipacků 
patří k  nejoblíbenějšímu 
skupinovému balení piva 
balení do fólií. Pro řadu 
producentů vyrábí tyto fólie 
společnost Granitol Morav-
ský Beroun. Co pevnosti fólie 
týče, není rozdíl mezi balením 
piva a  nealkoholických ná-
pojů. V  Granitolu pro oba seg-
menty používají obdobný typ 
fólie ( jednovrstvá, vícevrstvá), 
včetně podobné tloušťky těchto 
fólií. Případné rozdíly jsou dány spíše růz-
nými typy balicích linek u jednotlivých odběra-
telů. Z hlediska dodávek fólií do pivovarů tvoří 
95 % prodeje Granitolu dodávky do větších, ve 
většině případů nadnárodních podniků. Z dlou-
hodobého hlediska lze říci, že se na balení piva 
používají stále náročnější typy potisku, kde je ve 
většině případů využita plná kapacita tiskového 
stroje. Na rozdíl od balení nealkoholických ná-
pojů dochází u výrobců piva mnohem častěji ke 
změnám designu jednotlivých výrobků. Druhý 
směr vývoje je přesně opačný. Ukazuje se, že 
v poslední době již některé pivovary vzhledem 
k většímu tlaku na ekologii od potisku upouštějí, 
případně jej omezují.

PIVNÍ TRH ZAPLAVENÝ NOVINKAMI
Před hlavní pivní sezonou se na trhu objevilo 
mnoho novinek. „Vilém je jedno z nejoblíbeněj-
ších piv z portfolia našeho pivovaru, a proto ho 
od začátku května nabízíme v novém atraktiv-
ním balení,“ říká Petra Chovancová, výkonná ře-
ditelka Pardubického pivovaru. Možnost stočení 
do plechu se objevila i díky novému majoritnímu 
akcionáři, který část své kapacity věnoval ke sto-
čení piva Pernštejn. „Na trase Pardubice–Praha 
tak můžeme potkávat cisternu s  naším pivem 
Vilém, která se následně stočí do plechu v praž-
ském smíchovském pivovaru,“ dodává Petra 
Chovancová. Plechovky mají objem 0‚5 l a jsou 
k dostání v pivovarských prodejnách Pivovarka 
a  postupně se dostávají na regály prodejních 
řetězců.

Pivovar Radegast uvedl na trh speciál Radegast 
Ratar, který je údajně nejvíc hořké pivo (50 IBU) 
v  historii pivovaru Radegast, který letos slaví 
50. výročí od uvaření první várky piva. „V posled-
ních letech je mezi spotřebiteli a milovníky piv 
velký zájem o piva s vysokou hořkostí. V nošo-
vickém pivovaru se snažíme bořit zažité bariéry 
a přinášet nový přístup k pivu, a tak jsme nastar-
tovali novou pivní kategorii s touto mimořádně 
hořkou pivní revolucí,“ sdělil Ivo Kaňák, manažer 
pivovaru Radegast v  Nošovicích. Název no-
vého piva z nošovického pivovaru se inspiroval 
u  kmene Ratarů, jejichž nejvyšším bohem byl 
Radegast. Radegast Ratar je v  prodeji ve skle 
i plechovce o objemech 0‚5 l.

Značka Starobrno rozšířila portfolio o  tři nové 
přírůstky v podobě řemeslných piv. Nově si kon-

zumenti dají spodně 
kvašený ležák IPL, svrchně 
kvašený nefiltrovaný APA 
nebo višňový RED. „Při výrobě jsou 
používány i  zahraniční suroviny, aromatické 
chmele, které jsou chuťově zajímavé a  nejsou 
běžnou součástí ležáků prodávaných v Česku,“ 
dodává Jiří Brňovják, vrchní sládek zodpovědný 
za kvalitu vařených piv ve všech pivovarech Hei-
neken ČR.

Budějovický Budvar vyslyšel volání spotřebitelů 
po zlatavém moku s vyšší hořkostí. Na trh uvedl 
hořký ležák s IBU 33. Ke konzumentům se pivo 
dostává v  lahvi (0‚5  l), plechu (0‚5  l), kegu (30, 
50 l) a v tanku. Pivovar v poslední době masivně 
inovoval v  oblasti etiket, ze kterých většinově 
mizí označení Budweiser.
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„JE POTŘEBA NAJÍT 
NOVÉ DISTRIBUČNÍ 
CESTY“
Z  ekonomického hlediska je pro menší 
pivovary trendem, že větší část své pro-
dukce stáčejí do kegů. Vzhledem k aktu-
ální mimořádné situaci, která se může 
opakovat i  v  budoucnosti, jsou tyto pi-
vovary nucené hledat si nové cesty k zá-
kazníkovi. V  první řadě je potřeba najít 
nové distribuční cesty. A  právě s  tím 
mohou být spojeny i  nové typy obalů 
a s nimi související způsob jejich plnění. 
Je třeba počítat např. s  tím, že u  vrat-
ných láhví odpadá možnost použití sa-
molepicích etiket.
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PLECH ZÍSKÁVÁ NAVRCH
Ne poslední novinkou je ústup od plastu nej-
většího pivovaru v zemi, Plzeňského Prazdroje. 
Tématu se plně věnujeme v  případové studii 
v jiné části tohoto vydání. Na tomto místě stojí 
za zmínku nedávný výzkum, který provedl tým 
potravinářských odborníků z  Fakulty techno-
logické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Náš 
výzkum jsme provedli na jednom třikrát chme-
leném českém ležáku, který běžně vyrábí a do-
dává na trh jeden z pivovarů na Moravě,“ říká za 
členy týmu Richardos Nikolaos Salek a  pokra-
čuje: „Použili jsme čtyři základní obalové mate-
riály, které najdeme na českém trhu: půllitrovou 
lahev z  hnědého skla, 1‚5litrovou hnědou PET 
lahev, půllitrovou hliníkovou plechovku a pade-
sátilitrový keg sud.“

Vzorky byly skladovány v  místnosti se stálou 
teplotou a bez přístupu světla. První testy byly 
provedeny ihned po dokončení výroby piva, další 
pak pravidelně každý měsíc po dobu jednoho 
roku. A  výsledek? Největší rozdíly mezi vzorky 
byly zjištěny v obsahu rozpustného oxidu uhliči-
tého. „Ne každý obalový materiál totiž slouží jako 
stoprocentní bariéra mezi produktem a okolním 
prostředím,“ upozorňuje členka týmu Eva Loren-
cová. Nejnižší stabilitu v kvalitě piva vykázala PET 
lahev, do níž se dostaly molekuly kyslíku, který pů-
sobí chuťové vady. Intenzivní změny přitom byly 

pozorovány od 
šestého měsíce 
dále. Další výrazné 
změny byly monito-
rovány u  vzorků sklado-
vaných ve skle, ale až od 
osmého měsíce. Ty jsou způso-
beny tím, že stoprocentně netěsní 
korunkový uzávěr. Jako nejlepší oba-
lové materiály tedy byly vyhodnoceny 
hliníková plechovka a keg sud. Pivovary od 
PET postupně upouštějí. „Prodej piva do PET 
lahví dlouhodobě rostl, ale již pravděpodobně 
dosáhl svého maxima a momentálně stagnuje. 
V některých pivovarech už zaznamenali i mírný 
pokles,“ dodává Tomáš Chaloupka, manažer pro 
klíčové zákazníky společnosti Granitol. Naopak 
velký boom má pivo balené do plechovek, kde 
hlásí nárůst většina pivovarů. I  tomuto tématu 
se více věnujeme, a to v rubrice Průzkum.

Jakkoliv pivo představuje kategorii velmi tra-
diční, patří výrobci k nejvýraznějším inovátorům 
na trhu. Nejvíce samozřejmě pracují na vyladění 
samotného piva, o  obalové novinky však není 
nouze. A to ani v době koronavirové epidemie, 
kdy pivovary musely kompletně přestavět vý-
robu a  logistiku, protože prakticky ze dne na 
den kompletně vypadl důležitý prodejní kanál 
– on-trade.
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Řada dnešních výrobců upřednostňuje neje-
nom ergonomii (především u odnosných ruko-
jetí), ale i  estetickou stránku, což se projevuje 
především v  dekoraci vhodnou IML etiketou, 
která je na rozdíl od klasického potisku či kon-
venční etikety prakticky nezničitelná, či zvýraz-
něným tvarem. Jedním z trendů jsou přepravky 
s většími „okénky“ v bocích přepravky. Toto ře-
šení umožňuje nejenom lepší pohled na uvnitř 
ložené láhve, včetně jejich etiket, ale zároveň 
znamená i vylehčení celého obalu a často i nižší 
spotřebu materiálu. Dalším, ještě úspornějším 
trendem u plastových obalů je pak výroba plas-
tových multidržáků na skupinu láhví, to je však 
vhodné řešení spíše do oblasti retailu.

K populárním obalům v prodejní spotřebitelské 
síti patří lepenkové multipacky. Kromě nízké 
hmotnosti a pohodlné možnosti odnesení piva 
domů patří k  jejich benefitům i  marketingový 
potenciál, který lze realizovat na poměrně velké 
ploše potiskem. Značný potenciál multipacků 
vnímají i  samotní výrobci obalů, kteří se zatím 
soustředili na výrobu velkých či středních sérií. 
Vzhledem k vysokému růstu minipivovarů si však 
zpracovatelé kartonáže uvědomují, že i zde exis-
tuje velká kupní síla klienta, kvůli které se vyplatí 
rozšířit své technologické možnosti. Především 
v  sortimentu menších sérií, ale o  to častějších 
změnách designu obalů pro pivo a  limitované 
pivní speciály vidí společnost Thimm pack’n’dis-
play budoucnost v  digitální výrobě POS/POP 
produktů z  ekologické, snadno recyklovatelné 
vlnité lepenky. To umožňuje především digitální 

výroba, tedy spojení digitál-
ního tisku a  produkčního di-
gitálního laserového výseku.

PLASTOVÉ FÓLIE 
V ROLI SKUPINOVÉHO 
BALENÍ
Vedle vratných pře-
pravek a  lepenkových 
pivních multipacků 
patří k  nejoblíbenějšímu 
skupinovému balení piva 
balení do fólií. Pro řadu 
producentů vyrábí tyto fólie 
společnost Granitol Morav-
ský Beroun. Co pevnosti fólie 
týče, není rozdíl mezi balením 
piva a  nealkoholických ná-
pojů. V  Granitolu pro oba seg-
menty používají obdobný typ 
fólie ( jednovrstvá, vícevrstvá), 
včetně podobné tloušťky těchto 
fólií. Případné rozdíly jsou dány spíše růz-
nými typy balicích linek u jednotlivých odběra-
telů. Z hlediska dodávek fólií do pivovarů tvoří 
95 % prodeje Granitolu dodávky do větších, ve 
většině případů nadnárodních podniků. Z dlou-
hodobého hlediska lze říci, že se na balení piva 
používají stále náročnější typy potisku, kde je ve 
většině případů využita plná kapacita tiskového 
stroje. Na rozdíl od balení nealkoholických ná-
pojů dochází u výrobců piva mnohem častěji ke 
změnám designu jednotlivých výrobků. Druhý 
směr vývoje je přesně opačný. Ukazuje se, že 
v poslední době již některé pivovary vzhledem 
k většímu tlaku na ekologii od potisku upouštějí, 
případně jej omezují.

PIVNÍ TRH ZAPLAVENÝ NOVINKAMI
Před hlavní pivní sezonou se na trhu objevilo 
mnoho novinek. „Vilém je jedno z nejoblíbeněj-
ších piv z portfolia našeho pivovaru, a proto ho 
od začátku května nabízíme v novém atraktiv-
ním balení,“ říká Petra Chovancová, výkonná ře-
ditelka Pardubického pivovaru. Možnost stočení 
do plechu se objevila i díky novému majoritnímu 
akcionáři, který část své kapacity věnoval ke sto-
čení piva Pernštejn. „Na trase Pardubice–Praha 
tak můžeme potkávat cisternu s  naším pivem 
Vilém, která se následně stočí do plechu v praž-
ském smíchovském pivovaru,“ dodává Petra 
Chovancová. Plechovky mají objem 0‚5 l a jsou 
k dostání v pivovarských prodejnách Pivovarka 
a  postupně se dostávají na regály prodejních 
řetězců.

Pivovar Radegast uvedl na trh speciál Radegast 
Ratar, který je údajně nejvíc hořké pivo (50 IBU) 
v  historii pivovaru Radegast, který letos slaví 
50. výročí od uvaření první várky piva. „V posled-
ních letech je mezi spotřebiteli a milovníky piv 
velký zájem o piva s vysokou hořkostí. V nošo-
vickém pivovaru se snažíme bořit zažité bariéry 
a přinášet nový přístup k pivu, a tak jsme nastar-
tovali novou pivní kategorii s touto mimořádně 
hořkou pivní revolucí,“ sdělil Ivo Kaňák, manažer 
pivovaru Radegast v  Nošovicích. Název no-
vého piva z nošovického pivovaru se inspiroval 
u  kmene Ratarů, jejichž nejvyšším bohem byl 
Radegast. Radegast Ratar je v  prodeji ve skle 
i plechovce o objemech 0‚5 l.

Značka Starobrno rozšířila portfolio o  tři nové 
přírůstky v podobě řemeslných piv. Nově si kon-

zumenti dají spodně 
kvašený ležák IPL, svrchně 
kvašený nefiltrovaný APA 
nebo višňový RED. „Při výrobě jsou 
používány i  zahraniční suroviny, aromatické 
chmele, které jsou chuťově zajímavé a  nejsou 
běžnou součástí ležáků prodávaných v Česku,“ 
dodává Jiří Brňovják, vrchní sládek zodpovědný 
za kvalitu vařených piv ve všech pivovarech Hei-
neken ČR.

Budějovický Budvar vyslyšel volání spotřebitelů 
po zlatavém moku s vyšší hořkostí. Na trh uvedl 
hořký ležák s IBU 33. Ke konzumentům se pivo 
dostává v  lahvi (0‚5  l), plechu (0‚5  l), kegu (30, 
50 l) a v tanku. Pivovar v poslední době masivně 
inovoval v  oblasti etiket, ze kterých většinově 
mizí označení Budweiser.
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„JE POTŘEBA NAJÍT 
NOVÉ DISTRIBUČNÍ 
CESTY“
Z  ekonomického hlediska je pro menší 
pivovary trendem, že větší část své pro-
dukce stáčejí do kegů. Vzhledem k aktu-
ální mimořádné situaci, která se může 
opakovat i  v  budoucnosti, jsou tyto pi-
vovary nucené hledat si nové cesty k zá-
kazníkovi. V  první řadě je potřeba najít 
nové distribuční cesty. A  právě s  tím 
mohou být spojeny i  nové typy obalů 
a s nimi související způsob jejich plnění. 
Je třeba počítat např. s  tím, že u  vrat-
ných láhví odpadá možnost použití sa-
molepicích etiket.
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

O
Obaly pro balení čerstvých potravin musí jak 

z  hlediska materiálu a  své konstrukce, tak 
i z hlediska používaných technologií splňo-

vat řadu hygienických norem. V  oblasti 
balení čerstvých produktů se setká-

váme s  celou řadou monomate-
riálových i kompozitních obalů. 

Bariérové obaly společně 
s  vhodnými technologiemi 

balení (např. v  modifikované 
atmosféře či vakuu) významně 

podporují prodloužení trvanlivosti. 
V  tomto segmentu obalů se lze často 

setkat i s aktivními formami balení, které 
eliminují nežádoucí vlivy vedoucí ke změně 

kvality potraviny. Progresivní typy obalů mohou 
být i  opatřeny inteligentními etiketami, které 
dokáží monitorovat vnitřní klima obalu a  in-
formovat (např. změnou barvy etikety) o něm 
 spotřebitele.

I v sortimentu čerstvých potravin je tlak na udr-
žitelnost, ten je zde realizován především vý-
vojem nových materiálů, snižováním spotřeby 
stávajících materiálových variant či vývojem 
nových technologií. U  kompozitních bariéro-
vých materiálů je vývoj směřován i  do oblasti 
následné recyklace, která je u těchto materiálů 
obvykle obtížnější.

Moderní inovativní varianty obalů jsou optima-
lizovány jak vzhledem k hmotnosti a tvaru pro-
duktu, tak k  celkovému objemu. Sekundárním 
benefitem těchto obalů je i snižování nákladů na 
skladování či transport, včetně nižšího zatížení 
atmosféry emisemi. Ve srovnání s běžnými spo-
třebitelskými produkty je u čerstvých potravin 
kladen mnohem vyšší důraz na hygienu. Poža-
davek na zvýšení čistoty není dán jen z důvodů 
zdravotních či hygienických, ale i z důvodu uži-
vatelnosti samotné potraviny, která při nespráv-
ném skladování a balení rychleji podléhá zkáze. 
Hrozivým faktem je, jak mnohé zdroje uvádějí, 
že zhruba třetina světové produkce potravin se 
zkazí dříve, než se dostane ke spotřebiteli.

Zajímavou alternativou z  hlediska někdy po-
třebné izolace či fixace je trend využívání přírod-
ního vlákna (konopí, juta apod.), které pak plní 
obdobnou funkci jako některé typy izolačních 
plastů. K výrobcům těchto alternativ patří např. 
kompackt61 či landpack.

OCHRANA, CONVENIENCE 
A UDRŽITELNOST
I v sortimentu čerstvých potravin je tlak na udrži-
telnost, ten je zde realizován především vývojem 
nových materiálů, snižováním spotřeby stávají-
cích materiálových variant či vývojem nových 

V dnešní době klademe stále větší akcent na zdravější životní styl. 
Do tohoto trendu zapadá i větší konzumace či následné zpracování 
čerstvých potravin. Souvisejícím požadavkem je zároveň tlak na prodlou-
žení životnosti čerstvých produktů, pochopitelně bez ztráty kvality. Kvalitní 
čerstvá potravina atraktivního vzhledu je výzvou pro řadu obalových firem.

ČERSTVOST JE 
POŽADAVKEM 
ZÁKAZNÍKA 
I MARKETINGU
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Cirkulární móda: Z 32 PET lahví se dá 
vyrobit jedna designová taška!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu 7. května 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na Facebooku,
ale náš profil nesledujete? 
Staňte se naším fanouškem!
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„VÝZVY PRO VÝROBCE 
OBALŮ“
Primárně je akcent stále kladen přede-
vším na bezpečnost obalu a ochranu 
potraviny. Následuje udržitelnost, re-
spektive minimalizace negativních 
dopadů na životní prostředí. Tady jde 
pak zejména o recyklovatelnost a nízké 
emise skleníkových plynů v průběhu ce-
lého životního cyklu obalu, ale potažmo 
i potraviny, která je balena. Ne každý si 
uvědomuje, že díky obalům se snižuje 
plýtvání potravinami, což výrazně sni-
žuje uhlíkovou stopu potravin.
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atmosfér 
ven a  vzdu-

chu dovnitř. 
Tento segment 

roste v  řádu desítek 
procent ročně, a  proto 

letos společnost investo-
vala do více než zdvojnáso-

bení produkční kapacity. Dalším 
trendem je tzv. convenience či 

jiná přidaná hodnota obalu. Zákazníci 
chtějí, aby se z obalu dobře servírovalo, 

nebo přímo konzumovalo. Chtějí, aby obal 
informoval, vzdělával či bavil. „Interaktivní“ 

obaly s QR kódy nebo digimarkingem se už stá-
vají standardem. Roste ale i poptávka po kom-
binovaných obalech K3 (kombinace papíru 
a  plastu), kde plast tvoří ochranou část obalu 
a papír pak tu informační. Papír se mnohem lépe 
potiskne a můžete využít obě strany, čímž kva-
lita sdělení výrazně roste.

SKIN PACK – VÝSLEDEK DOBŘE 
POCHOPENÉHO MARKETINGU
Balení čerstvého masa je velmi spjato s balením 
do misek. Samozřejmostí moderního balení je 
využívání fólií s antifog úpravou, která eliminuje 
případné zarosení při změně teploty tak, že zá-
kazník do obalu může dobře vidět. Především 
u masa, ale i ovoce či zeleniny si kupující chce 
produkt dobře prohlédnout, čemuž využívání 
fólií napomáhá.

K současným trendům v balení čerstvého masa 
a plodů moře patří obaly skin pack, které vizibilitu 

technologií. 
U  kompozit-

ních bariérových 
materiálů je vývoj 

směřován i  do oblasti 
následné recyklace, která 

je u těchto materiálů obvykle 
obtížnější. 

Jak potvrzuje výrobce obalů Greiner 
Packaging, u čerstvých potravin je často 

kladen důraz zejména na bariérové vlast-
nosti obalu, které mají zajistit čerstvost po co 

nejdelší dobu bez použití chemických konzer-
vačních látek. Tady se prosazují například mate-
riály, které znesnadňují průnik plynů  ochranných 

posouvají na kvalitativně vyšší úroveň. Pro horní 
i spodní část obalu je obvykle využíván tenko-
vrstvý materiál speciálního složení, který vytvoří 
naprosto přesný obrys produktu bez jakékoli 
deformace. Technologie skin pack je založena 
na odsávání vzduchu, čímž dojde k přisátí fólie 
na produkt, který fólie naprosto přesně kopíruje. 
Toto balení také prodlužuje životnost produktu. 
Patentovaný systém Cryovac Darfresh on Tray 
je tenké vakuové balení, které prodlužuje trvanli-
vost čerstvého baleného masa. Jde o udržitelné 
řešení, které nabízí 100% využití obalové fólie, 
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„KRABICE JAKO OBAL 
I PRO RADOST“
Trendem, který zákazníci, především 
s  menšími dětmi, ocení, je obal s  dru-
hotným využitím jako hračka. Je zná-
mým faktem, že děti si obecně rády hrají 
s  krabicemi. A  krabice, kterou mohou 
sestavit např. do tvaru domečku, je pro 
ně dvojnásobně lákavá. Benefitem pro 
dětské hraní je i nápaditá, vtipná a hravá 
grafika na obalu.
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

O
Obaly pro balení čerstvých potravin musí jak 

z  hlediska materiálu a  své konstrukce, tak 
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vat řadu hygienických norem. V  oblasti 
balení čerstvých produktů se setká-
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o běžnou vlnitou lepenku vyráběnou z recyklo-
vaných papírů, nýbrž o speciální vlnitou lepenku 
foodWave, která se vyrábí z  papírů ze 100% 
primárních (čerstvých a  čistých) vláken a  od-
povídá vyhlášce MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygi-
enických požadavcích na výrobky určené pro 
přímý styk s  potravinami a  pokrmy. Jak vlnitá 
lepenka, tak i obal jsou vyrobeny ve všetatském 
závodě Thimm certifikovaném podle standardu 
BRC.  Doklad certifikátů je totiž pro stále více 
společností a  zejména pro nadnárodní firmy 
podmínkou. Čerstvé dorty se do obalů vkládají 
ručně a zabalené se zmrazují. Konstrukce obalů 
je klasická krabice s překlápěcím víkem, speci-
fikum je právě v použitém materiálu. Aktuálně 
Sweet Delight využívá bílou foodWave, která 
již na první pohled vyzařuje klinickou čistotu, 
a  hnědou foodWave, která zdůrazňuje ekolo-
gický aspekt použitého materiálu.

PRO PŘEPRAVY UŽ NIKOLIV 
JEN VIRGIN
U  čerstvých potravin hraje 
důležitou roli transport 
a  s  ním spojené sekundární 
typy obalů. Vedle řady jed-

nocestných obalů hrají velmi 
důležitou roli obaly vratné. 

K  těm nejvyužívanějším patří 
přepravní a skladovací plastové 

bedny a další typy boxů různých 
konstrukcí i  objemů. I  zde hraje 

jednu z rozhodujících rolí bezpeč-
nost a hygiena. Především z těchto 

důvodů je důležitý výběr kvalitního 
materiálu, který musí být odolný 

proti poškození a zároveň se vyzna-
čovat i snadnou manipulovatelností 

a údržbou.

K  nejznámějším výrobcům na 
evropském trhu patří skupina 

Schoeller Allibert. Pro vý-
robu plastových přepravek 
se používají mate riály HDPE 

(high density polypropylene) 
a PP (polypropylene). Pro pou-

žití plastových přepravek v potravi-
nářství a  také v  zemědělství je zásadní 

použití materiálu, který je vhodný pro přímý 
styk s potravinami. To dlouho splňoval v zásadě 

benefitem jsou nulové zbytky a nulové množ-
ství fólie, které skončí na skládce. Kromě toho 
obal nabízí optimální prodejní vlastnosti, jako je 
snadné otevření, nepropustnost a připravenost 
k zamražení. Obal vznikl ve spolupráci firem Mul-
tivac a Cryovac.

K  nejprogresivnějším variantám systému 
Darfresh patří Slimfresh. Všechny obaly typu 
skinpack významně prodlužují trvanlivost, obe-
pínají výrobek jako pokožka a  tím ho i  pro zá-
kazníka zatraktivňují. Do těchto obalů lze balit 
i  produkty s  ostrými nebo tvrdými součástmi, 
jako je například maso s kostí. Vedle obalů typu 
skin pack s  podložkou existují velmi podobné 

a  rovněž i  stejně atraktivní obaly typu shrink, 
tedy flexibilní svařené obaly, které rovněž tvoří 
„skin“ produktu, ale nejsou na podložce, nýbrž 
obepínají produkt celý plastovou fólií. 
K  výrobcům obou typů obalů 
patří např. společnost 
Schur Flexibles.

PAPÍR A LEPENKA 
JSOU EVERGREENY, 
KTERÉ NEOMRZÍ
Na balení čerstvých potra-
vin se velmi často používají 
obaly papírové a  lepenkové. 
Monomateriálový papírový 
sáček je vnímán sice jako envi-
ronmentální typ obalu, na druhou 
stranu kvůli neprůhlednosti papíru 
zákazník nevidí na produkt, což bere 
u čerstvé potraviny jako jeden ze zásad-
ních problémů. Oproti tomu rovněž hojně 
používané plastové sáčky sice zajišťují poža-
dovanou vizibilitu, ale nejsou vnímány příliš 
dobře ekologicky. Jednu z variant, která tento 
problém řeší, nabízí Weber Verpackungen, 
když kombinuje oba materiály, ale nikoli na 
úkor zvýšení environmentálních dopadů. Spo-

lečnost toto řeší maximálně sníženou spo-
třebou fólie, u svých průhledových sáčků 
využívá na okénka pevné, transparentní, ale 
zároveň velmi tenké fólie (10 µm). Sáček tedy 
obsahuje 95 % papíru a do 5 % fólie, takže je 
po vyprázdnění brán jako běžný papírový 
odpad.

Velmi příznivě vnímá spotřebitelský trh 
lepenku a  v  poslední době je ve spo-
jení s potravinami vnímána jako trendy 
především lepenka  vlnitá. Zajímavé 
designy i  konstrukce vyrábí Smurfit 
Kappa. Široké portfolio obalů přede-
vším na ovoce a  zeleninu je nejen plně 
funkční a  ekologicky velmi příznivé, ale 
často patří i  k  velmi kreativním počinům. 
Lepenka produktům poskytuje ochranu, 
čerstvé ovoce a zelenina v ní vypadají velmi lá-
kavě a pro ložené produkty představuje lepenka 
i výhodu optimálně prodyšného materiálu. Spo-
jení profesionality, environmentálnosti a kreati-
vity podporuje myšlenku „z přírody  čerst vě až 
k  vám“. Obaly najdou navíc často i  druhotné 
využití u spotřebitele v domácnosti. Hravý obal 
v návaznosti na svou nápaditou konstrukci i gra-
fiku může sloužit jako hračka pro děti. Dalším 
velmi oblíbeným sortimentem od společnosti 
Smurfit Kappa jsou odnosné košíčky a obaly na 
sezonní plody. I zde otevřený typ obalu s rukojetí 
ve spojení s produktem  plnohodnotně naplňuje 
nejenom manipulační a  ochrannou funkci, ale 
pozitivně působí na zákazníka i z hlediska este-
tického.

DORT DO VLNITÉ LEPENKY
Mražené dorty dodává společnost Sweet Deli-
ght do 25 různých destinací známým distribu-
torům mražených potravin, kteří zásobují velké 
kavárny, restaurace i fastfoodové řetězce. Kva-
lita hraje velkou roli, a proto se zde klade velký 
důraz i na obaly. Thimm pack’n’display má právě 
pro tyto požadavky to správné řešení. Mražené 
dorty Sweet Delight se vkládají bez dal-
šího přebalu přímo do obalu 
z  vlnité lepenky. Ne-
jedná se však 

20 let
o obalových řešeních
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„TRENDY NAHRÁVAJÍ 
ZVYŠOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTI“
V  současnosti je kladen veliký důraz na 
inspekci a  vysledovatelnost. V  oblasti 
potravinářství je aktuálně zajímavým 
tématem detekovatelný materiál, díky 
kterému můžeme odhalit případné plas-
tové úlomky v  produktu. Tím lze zvýšit 
bezpečnost potravin, které opouštějí vý-
robní závod, a zamezit negativní pub licitě.

JEN VIRGIN
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dorty Sweet Delight se vkládají bez dal-
šího přebalu přímo do obalu 
z  vlnité lepenky. Ne-
jedná se však 

Foto: Jana Žižková

lečnost toto řeší maximálně sníženou spo-
třebou fólie, u svých průhledových sáčků 
využívá na okénka pevné, transparentní, ale 
zároveň velmi tenké fólie (10 µm). Sáček tedy 
obsahuje 95 % papíru a do 5 % fólie, takže je 
po vyprázdnění brán jako běžný papírový 

funkční a  ekologicky velmi příznivé, ale 
často patří i  k  velmi kreativním počinům. 
Lepenka produktům poskytuje ochranu, 
čerstvé ovoce a zelenina v ní vypadají velmi lá-
kavě a pro ložené produkty představuje lepenka 
i výhodu optimálně prodyšného materiálu. Spo-
jení profesionality, environmentálnosti a kreati-

Foto: Smurfit Kappa
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pouze nový, čistý materiál, tzv. virgin (HDPE/PP). 
V současnosti díky novým technologickým po-
stupům společnost nabízí i přepravky ze 100% 
recyklovaného materiálu s  certifikátem pro 
přímý styk s potravinami. Konstrukční variabilita 
je opravdu bohatá a liší se podle požadavků jed-
notlivých klientů.

Prvovýroba, 
zpracovatelé 
a  zemědělci 
u p ř e d n o s t ň u j í 
především velko-
objemové jednoduché 
boxy s  vysokou výdrží. 

Tyto požadavky nejlépe plní 
stohovatelné paletové kontej-

nery nebo jejich moderní alternativa 
stohovatelných nebo zasouvatelných kon-

tejnerů, které lze v prázdném stavu zasouvat do 
sebe a šetřit tak více než 70 % místa. Pro distri-
buci čerstvého balení se naopak využívají menší 
přepravky, které jsou dobře manipulovatelné 
a  mají dostatečnou nosnost. Silným trendem 
je využití vratných přepravek, které dokáží šetřit 
místo při zpětné logistice – jedná se o stohova-
telné/zasouvací přepravky a především skládací 
přepravky, které dokážou šetřit od 50 do 85 % 
místa. Přepravky bývají připraveny i pro aplikaci 
RFID přímo do těla vratných obalů nebo nalepe-
ním na chráněné místo.

inzerce

JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL

 Obaly z vlnité le
penky: 

recyklovatelné, p
okud nejsou 

zamaště
né, znečiště

né zbytky 

potra
vin, la

minované, p
arafin

ované 

nebo coato
vané plasty či kovovými 

fó
lie

mi; z
ušlechtě

ní la
kem nebo potis

k 

nejsou na překážku.

 Monomateriálový papírový sáček: re
cyklovatelný, 

pokud není zamaště
ný, znečiště

ný zbytky potra
vin, 

laminovaný, p
arafin

ovaný nebo coato
vaný plasty či kovovými 

fó
lie

mi; z
ušlechtě

ní la
kem nebo potis

k nejsou na překážku.

Dřevěná přepravka: re
cyklovatelná (p

okud není c
hemicky ošetře

ná)

 Kompozitní b
ariérové m

ateriály na bázi p
lastů:

většinou obtíž
ně re

cyklovatelné, p
oužívají s

e na výro
bu 

tu
hého alte

rn
ativ

ního paliv
a do cementáren.

 Plastové m
isky (PET): re
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Pro
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ety, 

pokud nejsou spotře
bite

li o
dstra

něny.

Obalová fólie
 (PP): 

recyklovatelné.

Plastové přepravky 

(HDPE): re
cyklovatelné.

Jak na recyklaci o
balů např. 

papírových obalů? 

Více na svetbaleni.c
z. 

Ve spolupráci s AOS Eko-Kom.

Prvovýroba, 
zpracovatelé 
a  zemědělci 
u p ř e d n o s t ň u j í 
především velko-
objemové jednoduché 
boxy s  vysokou výdrží. 

Tyto požadavky nejlépe plní 
stohovatelné paletové kontej-

nery nebo jejich moderní alternativa 
stohovatelných nebo zasouvatelných kon-

tejnerů, které lze v prázdném stavu zasouvat do 
sebe a šetřit tak více než 70 % místa. Pro distri-
buci čerstvého balení se naopak využívají menší 
přepravky, které jsou dobře manipulovatelné 
a  mají dostatečnou nosnost. Silným trendem 
je využití vratných přepravek, které dokáží šetřit 
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o běžnou vlnitou lepenku vyráběnou z recyklo-
vaných papírů, nýbrž o speciální vlnitou lepenku 
foodWave, která se vyrábí z  papírů ze 100% 
primárních (čerstvých a  čistých) vláken a  od-
povídá vyhlášce MZ ČR č. 38/2001 Sb., o hygi-
enických požadavcích na výrobky určené pro 
přímý styk s  potravinami a  pokrmy. Jak vlnitá 
lepenka, tak i obal jsou vyrobeny ve všetatském 
závodě Thimm certifikovaném podle standardu 
BRC.  Doklad certifikátů je totiž pro stále více 
společností a  zejména pro nadnárodní firmy 
podmínkou. Čerstvé dorty se do obalů vkládají 
ručně a zabalené se zmrazují. Konstrukce obalů 
je klasická krabice s překlápěcím víkem, speci-
fikum je právě v použitém materiálu. Aktuálně 
Sweet Delight využívá bílou foodWave, která 
již na první pohled vyzařuje klinickou čistotu, 
a  hnědou foodWave, která zdůrazňuje ekolo-
gický aspekt použitého materiálu.

PRO PŘEPRAVY UŽ NIKOLIV 
JEN VIRGIN
U  čerstvých potravin hraje 
důležitou roli transport 
a  s  ním spojené sekundární 
typy obalů. Vedle řady jed-

nocestných obalů hrají velmi 
důležitou roli obaly vratné. 

K  těm nejvyužívanějším patří 
přepravní a skladovací plastové 

bedny a další typy boxů různých 
konstrukcí i  objemů. I  zde hraje 

jednu z rozhodujících rolí bezpeč-
nost a hygiena. Především z těchto 

důvodů je důležitý výběr kvalitního 
materiálu, který musí být odolný 

proti poškození a zároveň se vyzna-
čovat i snadnou manipulovatelností 

a údržbou.

K  nejznámějším výrobcům na 
evropském trhu patří skupina 

Schoeller Allibert. Pro vý-
robu plastových přepravek 
se používají mate riály HDPE 

(high density polypropylene) 
a PP (polypropylene). Pro pou-

žití plastových přepravek v potravi-
nářství a  také v  zemědělství je zásadní 

použití materiálu, který je vhodný pro přímý 
styk s potravinami. To dlouho splňoval v zásadě 

benefitem jsou nulové zbytky a nulové množ-
ství fólie, které skončí na skládce. Kromě toho 
obal nabízí optimální prodejní vlastnosti, jako je 
snadné otevření, nepropustnost a připravenost 
k zamražení. Obal vznikl ve spolupráci firem Mul-
tivac a Cryovac.

K  nejprogresivnějším variantám systému 
Darfresh patří Slimfresh. Všechny obaly typu 
skinpack významně prodlužují trvanlivost, obe-
pínají výrobek jako pokožka a  tím ho i  pro zá-
kazníka zatraktivňují. Do těchto obalů lze balit 
i  produkty s  ostrými nebo tvrdými součástmi, 
jako je například maso s kostí. Vedle obalů typu 
skin pack s  podložkou existují velmi podobné 

a  rovněž i  stejně atraktivní obaly typu shrink, 
tedy flexibilní svařené obaly, které rovněž tvoří 
„skin“ produktu, ale nejsou na podložce, nýbrž 
obepínají produkt celý plastovou fólií. 
K  výrobcům obou typů obalů 
patří např. společnost 
Schur Flexibles.

PAPÍR A LEPENKA 
JSOU EVERGREENY, 
KTERÉ NEOMRZÍ
Na balení čerstvých potra-
vin se velmi často používají 
obaly papírové a  lepenkové. 
Monomateriálový papírový 
sáček je vnímán sice jako envi-
ronmentální typ obalu, na druhou 
stranu kvůli neprůhlednosti papíru 
zákazník nevidí na produkt, což bere 
u čerstvé potraviny jako jeden ze zásad-
ních problémů. Oproti tomu rovněž hojně 
používané plastové sáčky sice zajišťují poža-
dovanou vizibilitu, ale nejsou vnímány příliš 
dobře ekologicky. Jednu z variant, která tento 
problém řeší, nabízí Weber Verpackungen, 
když kombinuje oba materiály, ale nikoli na 
úkor zvýšení environmentálních dopadů. Spo-

lečnost toto řeší maximálně sníženou spo-
třebou fólie, u svých průhledových sáčků 
využívá na okénka pevné, transparentní, ale 
zároveň velmi tenké fólie (10 µm). Sáček tedy 
obsahuje 95 % papíru a do 5 % fólie, takže je 
po vyprázdnění brán jako běžný papírový 
odpad.

Velmi příznivě vnímá spotřebitelský trh 
lepenku a  v  poslední době je ve spo-
jení s potravinami vnímána jako trendy 
především lepenka  vlnitá. Zajímavé 
designy i  konstrukce vyrábí Smurfit 
Kappa. Široké portfolio obalů přede-
vším na ovoce a  zeleninu je nejen plně 
funkční a  ekologicky velmi příznivé, ale 
často patří i  k  velmi kreativním počinům. 
Lepenka produktům poskytuje ochranu, 
čerstvé ovoce a zelenina v ní vypadají velmi lá-
kavě a pro ložené produkty představuje lepenka 
i výhodu optimálně prodyšného materiálu. Spo-
jení profesionality, environmentálnosti a kreati-
vity podporuje myšlenku „z přírody  čerst vě až 
k  vám“. Obaly najdou navíc často i  druhotné 
využití u spotřebitele v domácnosti. Hravý obal 
v návaznosti na svou nápaditou konstrukci i gra-
fiku může sloužit jako hračka pro děti. Dalším 
velmi oblíbeným sortimentem od společnosti 
Smurfit Kappa jsou odnosné košíčky a obaly na 
sezonní plody. I zde otevřený typ obalu s rukojetí 
ve spojení s produktem  plnohodnotně naplňuje 
nejenom manipulační a  ochrannou funkci, ale 
pozitivně působí na zákazníka i z hlediska este-
tického.

DORT DO VLNITÉ LEPENKY
Mražené dorty dodává společnost Sweet Deli-
ght do 25 různých destinací známým distribu-
torům mražených potravin, kteří zásobují velké 
kavárny, restaurace i fastfoodové řetězce. Kva-
lita hraje velkou roli, a proto se zde klade velký 
důraz i na obaly. Thimm pack’n’display má právě 
pro tyto požadavky to správné řešení. Mražené 
dorty Sweet Delight se vkládají bez dal-
šího přebalu přímo do obalu 
z  vlnité lepenky. Ne-
jedná se však 

20 let
o obalových řešeních

Foto: Jana Žižková

Lukáš Jírovec
key account 
manager CZ + SK
Schoeller Allibert

„TRENDY NAHRÁVAJÍ 
ZVYŠOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTI“
V  současnosti je kladen veliký důraz na 
inspekci a  vysledovatelnost. V  oblasti 
potravinářství je aktuálně zajímavým 
tématem detekovatelný materiál, díky 
kterému můžeme odhalit případné plas-
tové úlomky v  produktu. Tím lze zvýšit 
bezpečnost potravin, které opouštějí vý-
robní závod, a zamezit negativní pub licitě.

Foto: Smurfit Kappa
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I když lze průmyslově označovat produkty i me-
chanicky (popisovače, mikroúder, razidla, 

gravírování, vyjiskřování) či elektroche-
micky, patří k  nejběžnějším a  zároveň 

k  nejrozšířenějším způsobům zna-
čení tisk. Současní dodavatelé 

technologií, kteří nabízejí ře-
šení v podobě inkjetu, laseru, 

termografie či termotisku, po-
chopitelně neustále zdokonalují 

konstrukce tiskových hlav, aby tisk 
byl pokud možno nejenom nejekono-

mičtější, ale stal se i udržitelnou záležitostí. 
K největším výzvám v průmyslovém tisku patří 

zavádění pokročilé digitalizace v  součinnosti 
s  integrací roboticky vybavených linek. Řízení, 
kontrola, případně i plánování servisu často pro-
bíhají pomocí přenosu dat a internetu, za využití 
cloudových úložišť.

Úplná digitalizace nejenom ve výrobě 
či skladu umožňuje hladký a bez-

chybný provoz, ale pomáhá 
i eliminovat řadu nedostatků, 

a naopak nabízí též zjed-
nodušené prostředí 

pro provozovatele 
zařízení, který se 

může plno-
hodnotně 

věnovat 

Vývoj nových technologií již zdaleka není postaven na dalším zvyšování výkonu. Současnými stěžejními parametry 
jsou spíše tendence k  vylepšení inspekčních systémů či větší míra digitalizace ve spojení s  plnohodnotnou 
automatizací či robotizací. Tento trend se stále častěji dotýká i dodavatelů průmyslového značení.

Potřebujeme 
průmyslové značení. 
Značka Smart

TISK A ZNAČENÍ

I
vlastnímu businessu a nikoli zajišťovat zdlouha-
vou komunikaci mezi partnery, sledovat termíny 
servisu apod.

OVLÁDÁNÍ VÝROBY ODKUDKOLI
V moderních výrobních i logistických provozech 
je tlak na digitální propojení nejrůznějších zaří-
zení mezi sebou tak, aby byl systém ovladatelný 
i na dálku pomocí internetu. Jinými slovy využití 
IoT (Internet of Things), v některých případech 
i v kombinaci s umělou inteligencí (AI), rozší-
řenou realitou (AR), průmyslovou automa-
tizací a robotikou.

Leonardo Technology nabízí hned celou řadu 
možností průmyslového značení. K  oblí-
beným patří lasery Solaris. Velkou výhodou 
pro zákazníka, který disponuje internetovým 
připojením a zdarma stáhnutelným SW Real 
VNC Viewer, je jejich možné ovládání za po-
moci PC či podobného mobilního zařízení 
(tablet, chytrý telefon) prakticky z  jakého-
koli místa. Systém ocení ti, kteří ve svém 
provozu disponují více laserovými hlavami. 
Jednoduše a z jednoho místa lze takto sle-
dovat celou produkci. Benefitů vzdáleného 
ovládání či sledování servisních charakte-
ristik je celá řada a  jejich účelné využívání 
může zákazníkovi ušetřit nemalé finanční 
prostředky. To je možné i v případě, že linka 
obsahuje řídící PC panel, ten lze v  tomto 
případě využít jako ovládací prvek laseru. 
Obdobně lze vytvořit řídící prvek i v případě 
značení laseru v tandemu, kdy „nadřazený“ 
laser ovládá jednotky jemu podřazené.

CHYTRÁ DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ VE SPOJENÍ 
S ROBOTEM
K průkopníkům úplných digitálních řešení prů-
myslového tisku ve spojení s robotickým pra-
covištěm patří společnost Ondrášek  Ink-jet 

Foto: a
rchiv
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Jana Žižková
redaktorka

 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

Označení balení logem společ-
nosti je univerzální reklama, která 

přináší větší úro-
veň vizibility. A to 
téměř bez nákladů.

System, 
která na 
našem trhu 
zastupuje vý-
robce průmyslo-
vých tiskáren Markem 
Imaje. Aby však digitální 
propojení pokročilých au-
tomatizovaných systémů, 
včetně robotického řešení, bylo 
pro klienta opravdu optimální, je 
nutné ho vždy vyvíjet na míru. Součástí 
digitálních řešení je vedle sofistikované 
konstrukce tiskových hlav příslušného typu 
i aplikátor, skener a robotická ruka. Čtyřosá ruka 
robota umí podávat k  hlavám tvarově i  ma-
teriálově různé produkty. Díky integrova-
nému skeneru lze tiskové informace 
načítat jak z databáze PC, tak i na zá-
kladě skenování čárového kódu 
z výrobku, se kterým je systém 
virtuálně spárován.
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systém Omron Microscan) až po skládání pro-
duktů do balicích boxů, které jsou připravovány 
automatickým pořadačem. Skládání produktů 
do zákaznických balicích boxů je prováděno 
pomocí robotické ruky Fanuc. Celý plně au-
tomatizovaný proces začíná zadáním 
výroby, které se provádí na ovládacím 
panelu. Aplikační cyklus se spustí 
v  okamžiku, kdy obsluha založí 
produkty na dopravník. Efek-
tivní řešení, eliminující lid-
skou obsluhu, významně 
zvyšuje produktivitu 
celého procesu.

David Sedlák
finanční ředitel
Eprin

„SNÍŽIT NÁROKY 
NA LIDSKÉ ZDROJE“
Inteligentní automatizace v  podobě ro-
botického pracoviště je vedle velkých 
firem využívána i malými a středními pod-
niky. Výhodou je nejenom rychlost a flexi-
bilita řešení, ale i přesnost a spolehlivost. 
Např. i u skladových systémů EWA jsou 
největším přínosem intuitivní, naváděcí 
a jednoduché funkce. V dnešní době, kdy 
téměř všichni bojují s nedostatkem kva-
lifikovaných pracovních sil, je snížení ná-
roků na lidské zdroje a významné snížení 
chybovosti ohromně důležité.

U  všech současných technologií hraje důleži-
tou roli kvalita a dostupnost servisu. Nejinak je 
tomu u průmyslového značení. Smart řešení ve 
spojení s cloudem umožňuje online monitoring 
stavu tiskáren, servisních charakteristik a dalších 
definovaných parametrů, to vše v reálném čase. 
Uživatel či dodavatel servisu může díky VPN 
přes mobilní či počítačovou aplikaci v  reálném 
čase sledovat ukazatele stavu i  servisní para-
metry. Samozřejmostí je bezchybná funkce 
vzdálené podpory pro okamžitý servis a přímou 
komunikaci s tiskárnou.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ROBOTICKÉHO 
PRACOVIŠTĚ
Společnost Eprin realizuje i  zakázky v  oblasti 
manipulačních robotických pracovišť a  robo-
tické aplikace etiket. V případě, že funguje jako 
dodavatel komplexních výrobních linek, hojně 
využívá roboty společnosti Fanuc. Všechna na 
míru navržená inteligentní zařízení zohledňují 
optimalizaci maximálního využití energie. Za 
úspěšnou case study z poslední doby lze pova-
žovat realizovanou zakázku pro celosvětovou 

zdravotnickou společnost, která se speciali-
zuje na výrobu a distribuci léčivých přípravků 

a  zdravotnické technologie pro infuzi, 
transfuzi a klinickou výživu. Jedná se 
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I když lze průmyslově označovat produkty i me-
chanicky (popisovače, mikroúder, razidla, 

gravírování, vyjiskřování) či elektroche-
micky, patří k  nejběžnějším a  zároveň 

k  nejrozšířenějším způsobům zna-
čení tisk. Současní dodavatelé 

technologií, kteří nabízejí ře-
šení v podobě inkjetu, laseru, 

termografie či termotisku, po-
chopitelně neustále zdokonalují 

konstrukce tiskových hlav, aby tisk 
byl pokud možno nejenom nejekono-

mičtější, ale stal se i udržitelnou záležitostí. 
K největším výzvám v průmyslovém tisku patří 

zavádění pokročilé digitalizace v  součinnosti 
s  integrací roboticky vybavených linek. Řízení, 
kontrola, případně i plánování servisu často pro-
bíhají pomocí přenosu dat a internetu, za využití 
cloudových úložišť.

Úplná digitalizace nejenom ve výrobě 
či skladu umožňuje hladký a bez-

chybný provoz, ale pomáhá 
i eliminovat řadu nedostatků, 

a naopak nabízí též zjed-
nodušené prostředí 

pro provozovatele 
zařízení, který se 

může plno-
hodnotně 

věnovat 

Vývoj nových technologií již zdaleka není postaven na dalším zvyšování výkonu. Současnými stěžejními parametry 
jsou spíše tendence k  vylepšení inspekčních systémů či větší míra digitalizace ve spojení s  plnohodnotnou 
automatizací či robotizací. Tento trend se stále častěji dotýká i dodavatelů průmyslového značení.

Potřebujeme 
průmyslové značení. 
Značka Smart

TISK A ZNAČENÍ

I
vlastnímu businessu a nikoli zajišťovat zdlouha-
vou komunikaci mezi partnery, sledovat termíny 
servisu apod.

OVLÁDÁNÍ VÝROBY ODKUDKOLI
V moderních výrobních i logistických provozech 
je tlak na digitální propojení nejrůznějších zaří-
zení mezi sebou tak, aby byl systém ovladatelný 
i na dálku pomocí internetu. Jinými slovy využití 
IoT (Internet of Things), v některých případech 
i v kombinaci s umělou inteligencí (AI), rozší-
řenou realitou (AR), průmyslovou automa-
tizací a robotikou.

Leonardo Technology nabízí hned celou řadu 
možností průmyslového značení. K  oblí-
beným patří lasery Solaris. Velkou výhodou 
pro zákazníka, který disponuje internetovým 
připojením a zdarma stáhnutelným SW Real 
VNC Viewer, je jejich možné ovládání za po-
moci PC či podobného mobilního zařízení 
(tablet, chytrý telefon) prakticky z  jakého-
koli místa. Systém ocení ti, kteří ve svém 
provozu disponují více laserovými hlavami. 
Jednoduše a z jednoho místa lze takto sle-
dovat celou produkci. Benefitů vzdáleného 
ovládání či sledování servisních charakte-
ristik je celá řada a  jejich účelné využívání 
může zákazníkovi ušetřit nemalé finanční 
prostředky. To je možné i v případě, že linka 
obsahuje řídící PC panel, ten lze v  tomto 
případě využít jako ovládací prvek laseru. 
Obdobně lze vytvořit řídící prvek i v případě 
značení laseru v tandemu, kdy „nadřazený“ 
laser ovládá jednotky jemu podřazené.

CHYTRÁ DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ VE SPOJENÍ 
S ROBOTEM
K průkopníkům úplných digitálních řešení prů-
myslového tisku ve spojení s robotickým pra-
covištěm patří společnost Ondrášek  Ink-jet 

Foto: a
rchiv

20 let
o progresivních technologiích

Jana Žižková
redaktorka

 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

Označení balení logem společ-
nosti je univerzální reklama, která 

přináší větší úro-
veň vizibility. A to 
téměř bez nákladů.

System, 
která na 
našem trhu 
zastupuje vý-
robce průmyslo-
vých tiskáren Markem 
Imaje. Aby však digitální 
propojení pokročilých au-
tomatizovaných systémů, 
včetně robotického řešení, bylo 
pro klienta opravdu optimální, je 
nutné ho vždy vyvíjet na míru. Součástí 
digitálních řešení je vedle sofistikované 
konstrukce tiskových hlav příslušného typu 
i aplikátor, skener a robotická ruka. Čtyřosá ruka 
robota umí podávat k  hlavám tvarově i  ma-
teriálově různé produkty. Díky integrova-
nému skeneru lze tiskové informace 
načítat jak z databáze PC, tak i na zá-
kladě skenování čárového kódu 
z výrobku, se kterým je systém 
virtuálně spárován.
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Pro skupinové balení se nejčastěji používají po-
loautomatické komorové, poloautomatické 

tunelové nebo plně automatické tunelové 
stroje. „Oproti malým, marketingovým 

balíčkům, kde se nejčastěji balí dva 
až šest kusů do teplem smršti-

telné polyolefinové fólie o síle 
15–25 mikronů, se skupinové 

balení balí do teplem smršti-
telné LDPE fólie. Tato fólie má větší 

pevnost, její síla se pohybuje v rozmezí 
od 25 do 80 mikronů. Jde o průmyslové 

balení, které nahrazuje dražší balení do kar-
tonu,“ vysvětluje Milan Svejkovský, projektový 

manažer společnosti Hopi Holding.

Aby byl balík se zbožím pevně zabalený, musí 
dojít k pevnému svaření fólie (svar je vždy nej-
křehčí místo na balíku) a  následně k  adekvát-
nímu smrštění fólie (správné nastavení teploty 
ve smršťovacím tunelu). Takto vyjmenovává 
hlavní zásady pro efektivní skupinové balení 
David Lörincz, ředitel společnosti Era-Pack, 
a  dodává: „Fólie nesmí být po smrštění volná, 
což znamená příliš nízkou teplotu, ale nesmějí 
se na ní vytvářet ani díry – příliš vysoká teplota.“

I v oblasti skupinového balení se uplatňuje 
jeden z  hlavních trendů současného 

obalového průmyslu, jímž je udr-
žitelnost. Jde například o  vývoj 

folií, které jsou rychleji rozlo-
žitelné (přidáním aditiva se 

začnou po nějaké době 
a  splnění určitých 

podmínek samy 
rozkládat). „Ob-

jevují se i fólie 
vyráběné 

z  PLA 

SKUPINOVÉ BALENÍ

P
David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Balení do fólie představuje cenově přijatelný způsob balení i v případě většího množství 
produktů. Folie chrání výrobky například proti vlhkosti či prachu a lze ji využít i pro mar-
ketingové účely.

Vhodná fólie pomáhá 
efektivnímu skupinovému 
balení

32
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– biologicky rozložitelného materiálu, který je 
možno kompostovat. Jejich základ tvoří bram-
borový škrob, kukuřičný škrob nebo cukrová 
třtina,“ popisuje David Lörincz. Začínají se 
uplatňovat rovněž fólie s  přídavkem regranu-
látu, kdy se částečně využívají recyklované fólie 
z tříděného komunálního odpadu, aniž by byly 
ovlivněny základní vlastnosti fólie – tedy trans-
parentnost, smrštitelnost a  pevnost. Takové 
fólie jsou ovšem výrazně dražší než standardní 
produkty.

„Do budoucna lze očekávat další technologické 
inovace, které povedou jak ke snižování spo-

třeby folií, tak i  ke snižování energetické 
náročnosti příslušných balicích strojů,“ 

předpokládá Milan Svejkovský. Sku-
pinové balení do fólie bude nepo-

chybně i do budoucna jedním 
z nejekonomičtějších typů 

balení.

Milan 
Svejkovský
projektový manažer
Hopi Holding

„VHODNÉ BALENÍ 
VYŽADUJE SPECIFIKACI 
BALENÉHO VÝROBKU“
Pro správný výběr balení je vždy důle-
žitá charakteristika balených výrobků, 
to znamená tvar lahve, krabičky, sáčku 
nebo plechovky, primární obal (sklo, 
plast, papír, kov), rozměry balených vý-
robků, stabilita a hmotnost. Dále je po-
třeba specifikovat finální podobu balené 
skupiny výrobků, tedy formát a počet vý-
robků ve skupině, a  požadovaný výkon 
balení.

Foto: Stanislav D. Břeň
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Svět balení oslavil 20 let na obalovém trhu. 
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Tuzemský pivovar Plzeňský Prazdroj prodává nejvíce ob-
jemů v tradičních obalech – vratných lahvích a sudech 

(s  výjimkou koronavirové krize, jež uzavřela restau-
race a hospody), které je možné opětovně použít. 

Na třetím místě jsou plechovky, jejichž obliba 
každoročně stoupá, a  to zejména v  době 

hlavní pivní sezony. Prodeje piva v tomto 
obalu výrazně rostou již pátým rokem po 

sobě, a  to dvojciferným tempem. V  roce 
2019 Prazdroj prodal ve vratných skleněných 

lahvích 40  % produkce, sudy tvořily 32  %, ple-
chovky 18 %, pivo v tanku 5 % a PET lahve měly také 

pětiprocentní podíl.

Spotřebitele lákají vratné obaly
Skleněné vratné lahve přitom získávají v poslední době 
opět na popularitě, a to díky tomu, že jsou použi-
telné opakovaně, což je pro stále větší množství 
spotřebitelů důležitým nákupním hledis-
kem. Růst zájmu o  ně podpořil i  Plzeňský 
Prazdroj svým loňským rozhodnutím 
postupně upustit od prodejů svých 
alkoholických piv v  PET lahvích. 
Jako první přestal od začátku 
letošního roku stáčet a  pro-
dávat pivo v plastových lahvích 
Gambrinus následovaný Radegas-

tem. Pokračovat budou postupně 
i další značky jako Velkopopovický 

Kozel, Primus a Klasik.

Nejekologičtějším plně vratným obalem, který 
je využíván v  hospodách a  restauracích, 

jsou sudy. V tomto segmentu se změny 
v  obalové strategii příliš neproje-

vují, ale je zde stále prostor pro 
edukaci personálu, aby se sudy 

a pivem obecně správně za-
cházel. Proto se Prazdroj 

dlouhodobě zaměřuje 
na podporu če-

povaného piva, 
hospodským 
radí, jak sudy 

správně sklado-
vat, a školí hospod-

ské i  v  následné péči 
o  pivní vedení a  výčep. 

Výsledkem je rostoucí kva-
lita čepovaného piva i  počty 

spokojených zákazníků tuzem-
ských pivnic.

Co se plechovek týká, rostoucí zájem 
o ně je jednoduchý – jedná se o velmi lehký 

obal, snadno se převáží a pivo v nich se rychle 
vychladí. Na zvyšující se poptávku Prazdroj rea-

guje rozšířením kapacity stáčení piva do plechovek. V roce 
2017 uvedl do provozu novou stáčecí linku v Plzni a v těchto 
týdnech vstupuje do provozu nová linka na plnění plechov-
kového piva v Pivovaru Radegast v Nošovicích. Myslí přitom 
ale i na udržitelnost a celkovou ekologickou stopu tohoto 
stále oblíbenějšího obalu. Proto se stane nejvýznamněj-
ším partnerem nového závodu na výrobu plechovek firmy 
Canpack ve Stříbře nedaleko Plzně, který vznikne zhruba 
v  polovině letošního roku. Díky tomu se podaří výrazně 
snížit nejen náklady na přepravu plechovek, ale zejména 
zkrátit  cestu plechovek z továrny přímo do pivovaru a tím 

i snížit celkovou uhlíkovou stopu. Až dosud bylo 
nutné dovážet plechovky ze vzdálenějších to-

váren v Evropě. Prazdroj si spočítal, že díky 
tomuto kroku nákladní automobily ne-

budou muset ročně ujet 1‚75 milionu 
kilometrů, což odpovídá snížení 
emisí CO2 o 1400 tun za rok, tedy 

množství, které by musel absorbo-
vat les zhruba velký jako čtyři plzeňské 

Velké bolevecké rybníky.

Separace a recyklace 
na postupu

S přibývajícím množstvím plechovek na trhu se pivovar 
rovněž zabývá sběrem, tříděním a recyklací plechovek. Ple-

chovky, které používá, jsou již zhruba z poloviny vyrobené 
z  recyklátu. Tím se snižuje energetická náročnost celého 
výrobního procesu o 75–95 %. Další výhodou je, že pro vý-
robu plechovek z recyklátu nejsou třeba výhradně použité 
plechovky, ale lze využít jakýkoliv již použitý hliník, například 
z konzerv nebo obalů na spreje. Pivní plechovky jsou navíc 
100% recyklovatelné a na rozdíl od PET lahví lze plechovku, 
potažmo jakýkoliv obal z hliníku, recyklovat donekonečna.

Prazdroj také dlouhodobě spolupracuje s  autorizovanou 
obalovou společností Eko-kom, která provozuje systém 
sběru a recyklace odpadu, skla, plastů i plechovek. Již několik 
let pracuje na zahuštění sběrné sítě pro plechovky a umísťo-
vání šedých kontejnerů v tuzemských obcích. Jen za posled-
ních šest let tak vzrostl počet kontejnerů na kovy devětkrát.

Důraz na udržitelnost a šetrnější přístup k přírodě se nepro-
jevuje jen u samotných nápojových obalů, ale i v dalších ob-
lastech. Proto pivovar chce během letošního roku používat 
plastové folie, které drží pohromadě například balení plecho-
vek, výhradně z recyklovaného plastu. Stejně tak se zaměřuje 
i na kulturní a sportovní akce, kde postupně nahradí jednorá-
zové plastové kelímky vratnými.

Tlak na omezení používání plastů a celkově udržitelnější oba-
lové materiály bude i jedním z hlavních trendů v oblasti obalů 
v příštích letech. Zvyšovat se bude množství používaných re-
cyklovaných materiálů a snižovat se postupně budou i gra-
máže a spotřeby folií a materiálů například na fixace piv do 
větších celků. A samotní výrobci se budou muset stále více 
přizpůsobovat dynamicky se měnící poptávce trhu.

Pivu sluší sklo

Potřeby pivního trhu v oblasti obalů procházejí v posledních letech výrazným vývojem. Svou roli 
tak kromě praktičnosti obalu či vzhledu hraje i jeho dopad na životní prostředí. To si uvědomují 
pivovary i spotřebitelé.

T
Roman Trzaskalík
marketingový ředitel, Plzeňský Prazdroj
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Na propojení obalu a POP se můžeme dívat ze dvou základ-
ních pohledů. První vychází z toho, že obal produktu zů-

stává delší dobu neměnný a jeho identita je tak silná, 
že jakákoliv větší změna by jej ovlivnila negativně. 

Jedná se většinou o  silné celosvětové značky. 
Tyto výrobky spotřebitelé vnímají už jen na zá-

kladě barvy či tvaru, aniž by si to uvědomo-
vali. V takovém případě musí POSM tyto 
hlavní rysy výrobku podtrhnout a  kore-

spondovat s nimi. Byť se to pro vývoj nosiče 
zdá být vlastně velmi triviální, patří tyto projekty 

paradoxně vůbec k těm nejtěžším.

V druhém případě máme obal produktu, většinou nějaké 
limitované edice či úplné novinky, který sice nese základní 

prvky dané značky (např. logo), avšak je zde minimálně jeden 
dominantní prvek, jenž nakupujícího vyruší (např. změna 
tvaru lahve, barva obalu, font). V  případě POSM jsou tyto 
projekty jednodušší pro vývoj v  tom smyslu, že cílový zá-
kazník nezná produkt před uvedením na trh, a tak může být 
kreativita displeje daleko větší. Na druhou stranu bývají tyto 
projekty náročnější, protože při nesprávné aplikaci nosiče se 
novinka na trhu ujme pomaleji nebo vůbec.

Dynamická evoluce
Říká se, že obal produkt prodává, avšak obal s účinnou POP 
komunikací prodává i násobně více. Vývoj POS byl, je a bude 
vždy dán rozvojem jednotlivých odvětví a potřebami naku-
pujících. Ty se každoročně mění, což způsobuje neustálou 
dynamickou evoluci POSM. Co bylo nereálné před deseti lety, 
považujeme dnes za zcela automatické.

POSM se řídí aktuálními trendy v daném čase, místě a s urči-
tým výhledem na jeden až tři roky. Obecně máme tendenci 
přebírat novinky ze západu, bohužel však s několikaletým 
zpožděním, a  tak stále zaostáváme a  máme co dohánět. 
Tato doba se však dá eliminovat, pokud se společnost 
v dané zemi nebojí udělat průlom, čehož se v posledních 
letech snažíme z  naší strany docílit. Jakmile přijde s  ino-
vativním řešením jedna firma, spustí se lavina – chtějí to 
všichni. Když už to mají všichni, což trvá přibližně rok až 
dva, přestaneme to vlastně vnímat, jsme jako naku-
pující přesycení a  přehlížíme to. Následně přijde 
další průlom a  situace se opakuje. Je tedy za-
potřebí být neustále ve střehu, sledovat ak-
tuální trendy, inovace, nové technologie, 
ale také chování a požadavky nakupu-
jících. Stále zde však přetrvávají ur-
čité restrikce ze strany řetězců, 
které POSM limitují. Nebýt těchto 
omezení, jako je například výška, 
posunuli bychom v tuzemsku displeje 
na světovou úroveň.

Pokud se podíváme do minulosti, vše začalo malými jedno-
duchými POSM. Následně se pomalu přecházelo na prostá 
permanentní řešení a poté svět objevil plast. Ve chvíli, kdy 
se začala lepenka používat nejen jako obalový materiál, 
ale jako nový stavební kámen nosičů, došlo k převratu, 
a tak éru permanentů vystřídaly na chvíli neperma-
nentní POS. V posledních třech až pěti letech 
tvořil jejich podíl přibližně 50 % trhu.

 Roky 2018 a  2019 byly zlomové pro 
kombinaci permanentních a  ne-
permanentních materiálů vět-
ších POS. Tento krok se velmi 
osvědčil a  bude trendem 
i pro nastávající období. 
Také se budeme vra-
cet k  designovým 
permanentním 
vystavením obo-
haceným o  nové 
technologie, jež vyvo-
lají emoce a  spustí im-
pulzní nákup. Důležitou roli 
budou hrát pohyb, světlo a zvuk. 
Pro tyto POSM je však nezbytná 
důkladná příprava a testování, proto 
musíme plánovat kampaně nejlépe rok 
předem a hned začít s vývojem. Do popředí 
se postupně začnou dostávat i atypické lepen-
kové stojany a brandingy sekcí s navigacemi.

Identické stojany v řadě
Navzdory pozitivnímu progresu POS bude v dalších letech 
opadat zájem o jednoduché unifikované předbalené stojany 
(tzv. boxované). Jejich boom začal před třemi lety. Nastává 
tedy doba, kdy přestanou být účinné – opět je mají všichni. 

Společnosti sice apelují na ceny a zásobu, avšak 
pokud se půjdete podívat do jakéhokoliv ře-

tězce, uvidíte jednu souvislou řadu těchto 
identických stojanů různých značek na-

příč všemi segmenty. V této linii je ví-
tězem první a poslední v řadě, jelikož 

ostatní stojany jsou vidět pouze z čela. 
Boky s nejdůležitějším sdělením zakrývají 

další stojany a topper stíní zásoba produktů. 
Závěr je jasný – naprosto neúčinné POS.  Nej-

smutnější bývá, že k podobné situaci dochází ze-
jména v letním období a na 3V (Vánoce, Velikonoce, 

Valentýn), kdy firmy investují nejvíce peněz v roce.

Příležitostí na trhu je opravdu mnoho, na každou z nich se 
však musíme důkladně připravit, a hlavně se nebát vybočit 
ze standardu jen proto, že ostatní to tak nedělají.

POS/POP: Důležitou roli
sehrají pohyb, světlo a zvuk
Vývoj POP je velmi úzce spjat s  obalovým trhem. Jakýkoliv obal produktu představuje 
de facto základní klíč k tvorbě POSM, od kterého se odvíjejí finální grafický design, výběr 
materiálu pro produkční část a následná implementace v místě prodeje.

N
Eva Perglová
projektová manažerka, Dago
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Tuzemský pivovar Plzeňský Prazdroj prodává nejvíce ob-
jemů v tradičních obalech – vratných lahvích a sudech 

(s  výjimkou koronavirové krize, jež uzavřela restau-
race a hospody), které je možné opětovně použít. 

Na třetím místě jsou plechovky, jejichž obliba 
každoročně stoupá, a  to zejména v  době 

hlavní pivní sezony. Prodeje piva v tomto 
obalu výrazně rostou již pátým rokem po 

sobě, a  to dvojciferným tempem. V  roce 
2019 Prazdroj prodal ve vratných skleněných 

lahvích 40  % produkce, sudy tvořily 32  %, ple-
chovky 18 %, pivo v tanku 5 % a PET lahve měly také 

pětiprocentní podíl.

Spotřebitele lákají vratné obaly
Skleněné vratné lahve přitom získávají v poslední době 
opět na popularitě, a to díky tomu, že jsou použi-
telné opakovaně, což je pro stále větší množství 
spotřebitelů důležitým nákupním hledis-
kem. Růst zájmu o  ně podpořil i  Plzeňský 
Prazdroj svým loňským rozhodnutím 
postupně upustit od prodejů svých 
alkoholických piv v  PET lahvích. 
Jako první přestal od začátku 
letošního roku stáčet a  pro-
dávat pivo v plastových lahvích 
Gambrinus následovaný Radegas-

tem. Pokračovat budou postupně 
i další značky jako Velkopopovický 

Kozel, Primus a Klasik.

Nejekologičtějším plně vratným obalem, který 
je využíván v  hospodách a  restauracích, 

jsou sudy. V tomto segmentu se změny 
v  obalové strategii příliš neproje-

vují, ale je zde stále prostor pro 
edukaci personálu, aby se sudy 

a pivem obecně správně za-
cházel. Proto se Prazdroj 

dlouhodobě zaměřuje 
na podporu če-

povaného piva, 
hospodským 
radí, jak sudy 

správně sklado-
vat, a školí hospod-

ské i  v  následné péči 
o  pivní vedení a  výčep. 

Výsledkem je rostoucí kva-
lita čepovaného piva i  počty 

spokojených zákazníků tuzem-
ských pivnic.

Co se plechovek týká, rostoucí zájem 
o ně je jednoduchý – jedná se o velmi lehký 

obal, snadno se převáží a pivo v nich se rychle 
vychladí. Na zvyšující se poptávku Prazdroj rea-

guje rozšířením kapacity stáčení piva do plechovek. V roce 
2017 uvedl do provozu novou stáčecí linku v Plzni a v těchto 
týdnech vstupuje do provozu nová linka na plnění plechov-
kového piva v Pivovaru Radegast v Nošovicích. Myslí přitom 
ale i na udržitelnost a celkovou ekologickou stopu tohoto 
stále oblíbenějšího obalu. Proto se stane nejvýznamněj-
ším partnerem nového závodu na výrobu plechovek firmy 
Canpack ve Stříbře nedaleko Plzně, který vznikne zhruba 
v  polovině letošního roku. Díky tomu se podaří výrazně 
snížit nejen náklady na přepravu plechovek, ale zejména 
zkrátit  cestu plechovek z továrny přímo do pivovaru a tím 

i snížit celkovou uhlíkovou stopu. Až dosud bylo 
nutné dovážet plechovky ze vzdálenějších to-

váren v Evropě. Prazdroj si spočítal, že díky 
tomuto kroku nákladní automobily ne-

budou muset ročně ujet 1‚75 milionu 
kilometrů, což odpovídá snížení 
emisí CO2 o 1400 tun za rok, tedy 

množství, které by musel absorbo-
vat les zhruba velký jako čtyři plzeňské 

Velké bolevecké rybníky.

Separace a recyklace 
na postupu

S přibývajícím množstvím plechovek na trhu se pivovar 
rovněž zabývá sběrem, tříděním a recyklací plechovek. Ple-

chovky, které používá, jsou již zhruba z poloviny vyrobené 
z  recyklátu. Tím se snižuje energetická náročnost celého 
výrobního procesu o 75–95 %. Další výhodou je, že pro vý-
robu plechovek z recyklátu nejsou třeba výhradně použité 
plechovky, ale lze využít jakýkoliv již použitý hliník, například 
z konzerv nebo obalů na spreje. Pivní plechovky jsou navíc 
100% recyklovatelné a na rozdíl od PET lahví lze plechovku, 
potažmo jakýkoliv obal z hliníku, recyklovat donekonečna.

Prazdroj také dlouhodobě spolupracuje s  autorizovanou 
obalovou společností Eko-kom, která provozuje systém 
sběru a recyklace odpadu, skla, plastů i plechovek. Již několik 
let pracuje na zahuštění sběrné sítě pro plechovky a umísťo-
vání šedých kontejnerů v tuzemských obcích. Jen za posled-
ních šest let tak vzrostl počet kontejnerů na kovy devětkrát.

Důraz na udržitelnost a šetrnější přístup k přírodě se nepro-
jevuje jen u samotných nápojových obalů, ale i v dalších ob-
lastech. Proto pivovar chce během letošního roku používat 
plastové folie, které drží pohromadě například balení plecho-
vek, výhradně z recyklovaného plastu. Stejně tak se zaměřuje 
i na kulturní a sportovní akce, kde postupně nahradí jednorá-
zové plastové kelímky vratnými.

Tlak na omezení používání plastů a celkově udržitelnější oba-
lové materiály bude i jedním z hlavních trendů v oblasti obalů 
v příštích letech. Zvyšovat se bude množství používaných re-
cyklovaných materiálů a snižovat se postupně budou i gra-
máže a spotřeby folií a materiálů například na fixace piv do 
větších celků. A samotní výrobci se budou muset stále více 
přizpůsobovat dynamicky se měnící poptávce trhu.

Pivu sluší sklo

Potřeby pivního trhu v oblasti obalů procházejí v posledních letech výrazným vývojem. Svou roli 
tak kromě praktičnosti obalu či vzhledu hraje i jeho dopad na životní prostředí. To si uvědomují 
pivovary i spotřebitelé.

T
Roman Trzaskalík
marketingový ředitel, Plzeňský Prazdroj
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Začnu krátkou osobní vzpomínkou: V areálu firmy Siemens 
(dříve MEZ Mohelnice) vždy běžela výroba dřevěných 

transportních materiálů. Velké průmyslové celky byly 
dříve soběstačné a  všechno si vyráběly na místě, 

včetně dřevěného obalového materiálu. Shodou 
okolností v tzv. stolárně firmy MEZ Mohelnice 

pracovala moje babička. Když firmu MEZ 
převzal Siemens, začal spoustu činností 

outsourcovat. Pro logistiku včetně obalů 
sjednal kontrakt se skupinou Geis, pro 

kterou nyní pracuji…

Obaly prý nepřinášejí zisk
Nejběžnější pohled na transportní ba-
lení můžeme vyjádřit takto: Obal je 

sice potřebný, nicméně je třeba 
na něm ušetřit, protože ne-

přináší zisk. Ale tak to není. 
Kvalitní přepravní obal ovliv-

ňuje řadu věcí – snížení počtu 
reklamací, zaměstnanců 

v klientském centru i nespo-
kojených zákazníků. Tedy 

i přepravní obal vlastně redu-
kuje náklady.

U exportního balení, hlavně 
pro námořní a  leteckou 

přepravu, vidíme 
jiný trend: firmy si 

j e d n o z n a č n ě 
u v ě d o m u j í 

jeho extrémní 
důležitost. Při 

řešení jakéhokoliv 
problému s  obalem 

v cílové destinaci mohou 
platby vystoupat do astro-

nomických výšin. Dodavatelé 
obalových řešení musí navrhnout 

a  realizovat takový způsob balení, 
který by odpovídal nejen povaze zboží 

a  požadavkům transportu, ale také legis-
lativním, klimatickým, popřípadě hygienickým 

podmínkám konkrétní země.

Samostatnou kategorii tvoří ekologické vlivy. Zákazníky stále 
více zajímá nejen to, do čeho zásilku nebo zboží zabalí, ale 
také skutečnost, co se s obalem stane, až doslouží. Půjde 
ekologicky zlikvidovat? Rozloží se v přírodě? Někteří dodava-
telé obalového materiálu se proto snaží vyhovět těmto po-
žadavkům a nabízejí eko či bio varianty obalových materiálů. 
Bohužel ne vše, co se tváří na první pohled „zeleně“, nakonec 

tak „zelené“ opravdu je. I s tím je třeba při výrobě počítat. 
S tématem souvisí omezování plastů a rozšiřování sor-

timentu skutečných eko obalů rozložitelných v pří-
rodě. Jeden z dobrých směrů představuje využití 

kukuřičného škrobu při výrobě nejrůznějších 
výplní nebo sáčků.

Certifikace, marketing, 
unifikace…

Podívejme se na některé základní trendy. 
Standardní obaly i speciální konstrukce by 

měly být vyráběny v  souladu s  HPE směr-
nicemi. Důležitá je také certifikace exportních 

obalů, nejlépe pro celý svět. V Geisu jsou certifiko-
vané i  sušárny dřeva (FAO IPPC – ISPM No. 15). Stále 

častěji se setkáváme s  požadavky na certifikace FSC 
(někdy PEFC). Jedná se o certifikaci lesů (následně dřeva, 
papíru, lepenky atd.) potvrzující, že se na nich hospodaří 
v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Zboží nestačí jen vhodně zabalit, ale obal můžeme využít 
jako nosič reklamy či sdělení zákazníkovi. Třeba právě eko 
značkou na balení lze zlepšit image firmy. Dále směřujeme 
k větší unifikaci obalů, k rozšíření ekonomických variant kva-
litních eko materiálů a většímu využití vratných nebo něko-
likacestných obalů na kratších destinacích, kde se vyplácí 
reverzní logistika. Úspory hledáme při samotném balení, 
třeba díky použití kartonáže, kterou lze jedním pohybem 
složit a urychlit tak balení.

Při přípravě i  realizaci transportního obalu je třeba zvážit 
všechny faktory, rovnováhu ekologické zátěže a dostatečné 
ochrany zboží vzhledem k  jeho povaze, ekonomickou ná-
ročnost výroby i samotného způsobu balení. To jsou zásady, 
které mají stálou platnost, ať už se jedná o obal pro cokoliv. 
Předpokládám, že tato pravidla platila i v dobách, kdy se na 
výrobě obalů podílela moje babička…

Nikdo už nezpochybňuje 
extrémní důležitost kvalitního 
transportního obalu

Díky širokému výběru materiálů lze při přípravě a realizaci přepravního balení brát v úvahu různé 
potřeby. Na bedny, palety, výztuže a přípravky, ze kterých obaly vznikají, se používá celá řada 
materiálů: dřevo, kovy, plasty s různým chemickým složením a provedením, textil, kartonáže 
a lepenka, kartonplast nebo jiné vícemateriálové kombinace. Samostatnou kategorii představuje 
pomocný obalový materiál, nepřeberné množství fólií včetně antikorozních, antistatických 
a protiskluzových, výplní, vázacího a fixačního materiálu nebo činidel proti vlhkosti.

Tomáš Körner
vedoucí projektu Obaly, Geis CZ

Z

Foto: Geis
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Colognia press funguje téměř čtvrt 
století. Jaké hlavní vývojové trendy 
vidíte na současném trhu? 
Odehrávají se především v oblasti technologií. Trendem je 
zejména potisk flexibilních obalových materiálů. Vývoj smě-
řuje k celkovému zjednodušení grafiky na obalech a zároveň 
zvýšení variability potisku. Velký pokrok vidíme ve vývoji pri-
márních potiskovatelných materiálů a nízkomigračních 
barev. Obal by měl být také funkční, atraktivní a záro-
veň šetrný k životnímu prostředí. 

Zájem je tak o potisk technologií UV flexo na 
různé typy materiálů. Primárně potisku-
jeme samolepicí materiály, ale důleži-
tou součástí je potisk laminátových 
fólií, flexibilních materiálů pro pří-
mou výrobu obalů, materiálů 
pro výrobu rukávových eti-
ket – sleevů – nebo speci-
álních papírových materiálů 
s různou povrchovou úpravou. 

O jaké produkty 
v oblasti obalů mají firmy 
na trhu největší zájem?
Mezi nejžádanější produkty patří hlavně etikety 
a  spe ciální etikety, ale není to jediné. Jde o  celou 
řadu produktů, jako jsou visačky, flexibilní obaly, peel-
-off etikety, Braille etikety, DPG etikety (německý trh – 
pozn. red.), shrink sleeve, lamináty, tuby, nekonečné pásy 
nebo vstupenky. 

Proměňuje se postoj firem k ekologii?
Firmy stále více řeší vztah k  životnímu prostředí nebo od-
klon od neekologických materiálů. Potištěné obaly na bázi 
například polyetylenu nebo polypropylenu asi nikdy úplně 
nezmizí, ale společnosti se je snaží nahradit. Řada výrobců 
své plastové obaly ztenčuje, s některými našimi zákazníky 
spolupracujeme také na tisku na rozložitelné materiály. 

V posledních letech se hodně mluví 
o Průmyslu 4.0. Promítají se jeho 
zásady v obalovém průmyslu?
Je zřejmé, že komunikace se přesouvá od lidí k výměně in-
formací mezi výrobními stroji. Stroje tak často reagují sa-
mostatně bez zásahu operátora. Zákazníci požadují, aby 

tiskárny vyráběly rychleji, přinejmenším ve stejné kvalitě, ale 
také efektivněji. Tržní požadavky nás pak nutí stát se součástí 
takzvaného Průmyslu 4.0, tedy autonomního využití výrob-
ních prostředků a automatizace tiskových provozů, bez kte-
rých si naši výrobu již nedovedeme představit. 

Jaké investice jsou dnes nutné pro 
to, aby firmy dokázaly držet krok 

s rozvojem Průmyslu 4.0? 
Především jsou v  této branži důležité neustálé 

inovace. Konkrétně my jsme vloni investovali 
jak do tiskových strojů (Gallus LabelMaster 

440), tak do automatizace podpůrných 
procesů výroby (nová osvitka pro vý-

robu tiskových desek). Za důležitý 
považujeme také nástroj Plan-

tyst, který slouží k přesnému 
sledování výroby online. 
U nás se toto řešení vyví-

jelo a používá od roku 2011. 
Díky němu lze mít přesný obraz 

o celé výrobě a zakázkách online 
v režimu 24/7. Přesné plánování vý-

roby je klíčovou součástí Průmyslu 4.0.

V posledních letech se 
prosazuje digitální tisk. 

Jaké možnosti poskytuje?
Ve světě digitálních technologií je lídrem společnost 

Hewlett-Packard. V Colognii využíváme například jejich soft-
ware Smartstream Mosaic. Ten umožňuje snadné vytvoření 
va riabilních dat, jež se liší nejenom textem či barvou, ale 
třeba i  posunutím obrazu, deformací, zvětšením, rotací či 
vygenerovanými barevnými kombinacemi některých prvků. 
Tímto způsobem lze vytvořit nekonečné řady personalizova-
ných obalů se společným grafickým základem.

Kam se bude ubírat další vývoj 
v oboru? 
Dopředu půjdou ti, kteří se zajímají o inovace a zkoušejí nové 
trendy v polygrafii. Alfou a omegou úspěchu bude vždy kva-
lita, která se projevuje v nešetření na materiálech, používání 
kvalitních tiskových forem a nejnovějších strojů a perfektní 
údržbě.

Potisk flexibilních obalových materiálů představuje jeden ze zásadních trendů současnosti. 
„Vývoj směřuje k  celkovému zjednodušení grafiky na obalech a  zároveň zvýšení variability 
potisku,“ říká Aleš Paula, obchodní ředitel tiskárny Colognia press, kterou v roce 1996 založili tři 
podnikatelé z Kolína.

Potisk: Trh udělal velký 
pokrok v materiálech 
i barvách

Stanislav D. Břeň
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Začnu krátkou osobní vzpomínkou: V areálu firmy Siemens 
(dříve MEZ Mohelnice) vždy běžela výroba dřevěných 

transportních materiálů. Velké průmyslové celky byly 
dříve soběstačné a  všechno si vyráběly na místě, 

včetně dřevěného obalového materiálu. Shodou 
okolností v tzv. stolárně firmy MEZ Mohelnice 

pracovala moje babička. Když firmu MEZ 
převzal Siemens, začal spoustu činností 

outsourcovat. Pro logistiku včetně obalů 
sjednal kontrakt se skupinou Geis, pro 

kterou nyní pracuji…

Obaly prý nepřinášejí zisk
Nejběžnější pohled na transportní ba-
lení můžeme vyjádřit takto: Obal je 

sice potřebný, nicméně je třeba 
na něm ušetřit, protože ne-

přináší zisk. Ale tak to není. 
Kvalitní přepravní obal ovliv-

ňuje řadu věcí – snížení počtu 
reklamací, zaměstnanců 

v klientském centru i nespo-
kojených zákazníků. Tedy 

i přepravní obal vlastně redu-
kuje náklady.

U exportního balení, hlavně 
pro námořní a  leteckou 

přepravu, vidíme 
jiný trend: firmy si 

j e d n o z n a č n ě 
u v ě d o m u j í 

jeho extrémní 
důležitost. Při 

řešení jakéhokoliv 
problému s  obalem 

v cílové destinaci mohou 
platby vystoupat do astro-

nomických výšin. Dodavatelé 
obalových řešení musí navrhnout 

a  realizovat takový způsob balení, 
který by odpovídal nejen povaze zboží 

a  požadavkům transportu, ale také legis-
lativním, klimatickým, popřípadě hygienickým 

podmínkám konkrétní země.

Samostatnou kategorii tvoří ekologické vlivy. Zákazníky stále 
více zajímá nejen to, do čeho zásilku nebo zboží zabalí, ale 
také skutečnost, co se s obalem stane, až doslouží. Půjde 
ekologicky zlikvidovat? Rozloží se v přírodě? Někteří dodava-
telé obalového materiálu se proto snaží vyhovět těmto po-
žadavkům a nabízejí eko či bio varianty obalových materiálů. 
Bohužel ne vše, co se tváří na první pohled „zeleně“, nakonec 

tak „zelené“ opravdu je. I s tím je třeba při výrobě počítat. 
S tématem souvisí omezování plastů a rozšiřování sor-

timentu skutečných eko obalů rozložitelných v pří-
rodě. Jeden z dobrých směrů představuje využití 

kukuřičného škrobu při výrobě nejrůznějších 
výplní nebo sáčků.

Certifikace, marketing, 
unifikace…

Podívejme se na některé základní trendy. 
Standardní obaly i speciální konstrukce by 

měly být vyráběny v  souladu s  HPE směr-
nicemi. Důležitá je také certifikace exportních 

obalů, nejlépe pro celý svět. V Geisu jsou certifiko-
vané i  sušárny dřeva (FAO IPPC – ISPM No. 15). Stále 

častěji se setkáváme s  požadavky na certifikace FSC 
(někdy PEFC). Jedná se o certifikaci lesů (následně dřeva, 
papíru, lepenky atd.) potvrzující, že se na nich hospodaří 
v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Zboží nestačí jen vhodně zabalit, ale obal můžeme využít 
jako nosič reklamy či sdělení zákazníkovi. Třeba právě eko 
značkou na balení lze zlepšit image firmy. Dále směřujeme 
k větší unifikaci obalů, k rozšíření ekonomických variant kva-
litních eko materiálů a většímu využití vratných nebo něko-
likacestných obalů na kratších destinacích, kde se vyplácí 
reverzní logistika. Úspory hledáme při samotném balení, 
třeba díky použití kartonáže, kterou lze jedním pohybem 
složit a urychlit tak balení.

Při přípravě i  realizaci transportního obalu je třeba zvážit 
všechny faktory, rovnováhu ekologické zátěže a dostatečné 
ochrany zboží vzhledem k  jeho povaze, ekonomickou ná-
ročnost výroby i samotného způsobu balení. To jsou zásady, 
které mají stálou platnost, ať už se jedná o obal pro cokoliv. 
Předpokládám, že tato pravidla platila i v dobách, kdy se na 
výrobě obalů podílela moje babička…

Nikdo už nezpochybňuje 
extrémní důležitost kvalitního 
transportního obalu

Díky širokému výběru materiálů lze při přípravě a realizaci přepravního balení brát v úvahu různé 
potřeby. Na bedny, palety, výztuže a přípravky, ze kterých obaly vznikají, se používá celá řada 
materiálů: dřevo, kovy, plasty s různým chemickým složením a provedením, textil, kartonáže 
a lepenka, kartonplast nebo jiné vícemateriálové kombinace. Samostatnou kategorii představuje 
pomocný obalový materiál, nepřeberné množství fólií včetně antikorozních, antistatických 
a protiskluzových, výplní, vázacího a fixačního materiálu nebo činidel proti vlhkosti.

Tomáš Körner
vedoucí projektu Obaly, Geis CZ

Z

Foto: Geis
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Copackingové operace zahrnují balení potravin, krmiv pro 
zvířata, balení nepotravinových produktů, kosmetiky, far-

maceutik, nápojů nebo třeba textilu a ostatních spo-
třebních produktů. Spotřební chování se za poslední 

dvě dekády značně změnilo; je to dáno převážně 
technologickými změnami probíhajícími v au-

tomobilovém a  počítačovém průmyslu, 
následovanými prudkým tempem eko-

nomického růstu v  oblastech mobilních 
sítí a  telekomunikací. Stejné tvary a  funkci-

onalita věcí, kterými jsme se jako spotřebitelé 
kdysi obklopovali, spolu s různými barvami, to jsou 

vlastnosti převažující na přelomu 20. století.

Rozdíl mezi starým a  novým produktem téměř nebylo 
možné poznat a produkty běžné spotřeby byly považovány 
spíše za nezbytně nutné než neokoukané a módní. Dlouhé 
roky výrobcům produktů trvalo vymezit se na škále mezi ku-
sovou – zakázkovou výrobou, malosériovou až po hromad-
nou výrobu. Celosvětová krize v  roce 2008 ukázala, že se 
nadále nelze spoléhat jen na samotnou podstatu produktu, 
ale že je daleko důležitější zaměřit se na vyšší užitnou hod-
notu výrobku samotného. 

Výrobce vyrábí, 
copacker vytváří zájem
Výrobci tedy začali nabízet i další možnosti. Stačilo k balení 
připojit komplement a začalo být jasné, jak základní produkt 
používat. Příkladem budiž houbička na nádobí připojená 
k nové značce čističe na nádobí. Subjekt zájmu – spotřebitel 
– nehledal už dále ve své obvyklé pozici na regálech ve dvou 
a více uličkách sortimentu, ale při jediném pohybu ruky smě-

rem do regálu získal vše potřebné pro svůj záměr. Jako spo-
třebitelé už tedy nehledáme, co by se nám mohlo líbit. 

Jsme doslova vybízeni, abychom si danou věc oblíbili 
pro neotřelý vzhled, okázalé tvary, nevšední vlast-

nosti, nové vůně, příchutě, značky a možnosti 
využití daného produktu.

Vznikají asociace výrobců základních 
produktů a  obalových specialistů, kteří 

spolu s multioborovými odborníky z oblasti 
marketingu dodávají na trh revoluční řešení pro-

deje výrobků i značky. 

Mnoho společností dnes zadává plnění a  balení svých 
produktů externím poskytovatelům specializovaných slu-

žeb. Zatímco profil takového smluvního poskytovatele byl 
dříve omezen pouze na balení, v  dnešní době společnosti 
hledají odborníky, kteří mohou poskytovat služby typu all in 
one solution. Copacking se však stal mnohem náročnějším. 
Od automatického balení (například balení automatickou 

technologií jako smršťování, slepení nebo přepáskování) 
přes montáž, označování, kódování, logistiku a dokonce i zís-
kávání surovin a obalů po smluvní plnění všestranných úkolů.

Mnoho copackerů dnes nabízí celý servisní řetězec z  jed-
noho zdroje: od mísení práškových potravin a doplňků stravy 
po komplexní balíček, který zahrnuje nákup surovin, vývoj 
produktů, zajištění kvality, společné balení v maloobchod-
ních a průmyslových obalech, skladování a dodání. Zákazníci 
mohou využít plného servisu nebo zvolit jednotlivé moduly 
podle svých požadavků.

Výhody copackového balení
Outsourcing služeb copackingu je výhodnou možností pro 
malé firmy, které mají v  úmyslu expandovat, ale nechtějí 
provádět další investice do svého vlastního závodu, který 
vyžaduje vyšší kapitál, prostor a personál. Velké společnosti 
naproti tomu často chtějí restrukturalizovat svou výrobu 
a zadávat pouze její část copackingovým poskytovatelům.

Podle nedávné zprávy o trhu Mordor Intelligence byl globální 
trh smluvních obalů v roce 2019 oceněn na 40,65 miliard USD 
a očekává se, že do roku 2023 dosáhne hodnoty 78,14 mi-
liar dy USD. Tento růst je způsoben zejména měnící se prefe-
rencí výrobních firem směrem ke smluvním poskytovatelům 
copackových operací, protože se stále více zaměřují na opti-
malizaci nákladů ze své hlavní činnosti, jako je výzkum a vývoj 
nebo marketing a prodej. Smlouvy s copackery jim uvolňují 
kapacitu, aby se společnosti mohly soustředit na své vlastní 
kompetence, a výzkum ukazuje, že provozní náklady mohou 
být sníženy o 7–9 % v důsledku této strategie díky snížené 
údržbě strojů a mzdovým nákladm.

Při používání copackového dodavatele zůstává hlavní hnací 
silou celkově řízení vlastních nákladů. Provozovatelé třetích 
stran (3PL logistiky, včetně copackingu) již mají odborné zna-
losti, zdroje a potřebný personál. Zejména v době, kdy je ne-
dostatek kvalifikované pracovní síly a je těžké najít dočasné 
pracovníky, mohou poskytovatelé copackových služeb po-
máhat společnostem zvládnout poptávky ve špičkách nebo 
udržovat pravidelnou úroveň dodávek. Výrobce například 
může obdržet dotaz na neobvykle velké množství, ale jeho 
vlastní balicí linky již pracují na plných kapacitách. Takže 
spíše, než by se rozhodl zrušit objednávku, copackerový 
partner vstoupí na scénu a zabalí dodatečný objem zboží na 
obvyklou úroveň kvality a ceny. Tímto způsobem se lze vy-
hnout problémům s dodávkami.

Copacking 2020: 
Za hranice balení

Rychle. V malých dávkách. Přímo do místa spotřeby. Bez dalších operací. Levně. Charakteristické 
potřeby klientů logistických center a  k  nim dnes již standardně nabízené služeby  
copackingových operací.

C
Michal Vosyka 
VAS CI manager, Hopi Holding

Pokračování článku 
na webu svetbaleni.cz.

Foto: Hopi
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Copackingové operace zahrnují balení potravin, krmiv pro 
zvířata, balení nepotravinových produktů, kosmetiky, far-

maceutik, nápojů nebo třeba textilu a ostatních spo-
třebních produktů. Spotřební chování se za poslední 

dvě dekády značně změnilo; je to dáno převážně 
technologickými změnami probíhajícími v au-

tomobilovém a  počítačovém průmyslu, 
následovanými prudkým tempem eko-

nomického růstu v  oblastech mobilních 
sítí a  telekomunikací. Stejné tvary a  funkci-

onalita věcí, kterými jsme se jako spotřebitelé 
kdysi obklopovali, spolu s různými barvami, to jsou 

vlastnosti převažující na přelomu 20. století.

Rozdíl mezi starým a  novým produktem téměř nebylo 
možné poznat a produkty běžné spotřeby byly považovány 
spíše za nezbytně nutné než neokoukané a módní. Dlouhé 
roky výrobcům produktů trvalo vymezit se na škále mezi ku-
sovou – zakázkovou výrobou, malosériovou až po hromad-
nou výrobu. Celosvětová krize v  roce 2008 ukázala, že se 
nadále nelze spoléhat jen na samotnou podstatu produktu, 
ale že je daleko důležitější zaměřit se na vyšší užitnou hod-
notu výrobku samotného. 

Výrobce vyrábí, 
copacker vytváří zájem
Výrobci tedy začali nabízet i další možnosti. Stačilo k balení 
připojit komplement a začalo být jasné, jak základní produkt 
používat. Příkladem budiž houbička na nádobí připojená 
k nové značce čističe na nádobí. Subjekt zájmu – spotřebitel 
– nehledal už dále ve své obvyklé pozici na regálech ve dvou 
a více uličkách sortimentu, ale při jediném pohybu ruky smě-

rem do regálu získal vše potřebné pro svůj záměr. Jako spo-
třebitelé už tedy nehledáme, co by se nám mohlo líbit. 

Jsme doslova vybízeni, abychom si danou věc oblíbili 
pro neotřelý vzhled, okázalé tvary, nevšední vlast-

nosti, nové vůně, příchutě, značky a možnosti 
využití daného produktu.

Vznikají asociace výrobců základních 
produktů a  obalových specialistů, kteří 

spolu s multioborovými odborníky z oblasti 
marketingu dodávají na trh revoluční řešení pro-

deje výrobků i značky. 

Mnoho společností dnes zadává plnění a  balení svých 
produktů externím poskytovatelům specializovaných slu-

žeb. Zatímco profil takového smluvního poskytovatele byl 
dříve omezen pouze na balení, v  dnešní době společnosti 
hledají odborníky, kteří mohou poskytovat služby typu all in 
one solution. Copacking se však stal mnohem náročnějším. 
Od automatického balení (například balení automatickou 

technologií jako smršťování, slepení nebo přepáskování) 
přes montáž, označování, kódování, logistiku a dokonce i zís-
kávání surovin a obalů po smluvní plnění všestranných úkolů.

Mnoho copackerů dnes nabízí celý servisní řetězec z  jed-
noho zdroje: od mísení práškových potravin a doplňků stravy 
po komplexní balíček, který zahrnuje nákup surovin, vývoj 
produktů, zajištění kvality, společné balení v maloobchod-
ních a průmyslových obalech, skladování a dodání. Zákazníci 
mohou využít plného servisu nebo zvolit jednotlivé moduly 
podle svých požadavků.

Výhody copackového balení
Outsourcing služeb copackingu je výhodnou možností pro 
malé firmy, které mají v  úmyslu expandovat, ale nechtějí 
provádět další investice do svého vlastního závodu, který 
vyžaduje vyšší kapitál, prostor a personál. Velké společnosti 
naproti tomu často chtějí restrukturalizovat svou výrobu 
a zadávat pouze její část copackingovým poskytovatelům.

Podle nedávné zprávy o trhu Mordor Intelligence byl globální 
trh smluvních obalů v roce 2019 oceněn na 40,65 miliard USD 
a očekává se, že do roku 2023 dosáhne hodnoty 78,14 mi-
liar dy USD. Tento růst je způsoben zejména měnící se prefe-
rencí výrobních firem směrem ke smluvním poskytovatelům 
copackových operací, protože se stále více zaměřují na opti-
malizaci nákladů ze své hlavní činnosti, jako je výzkum a vývoj 
nebo marketing a prodej. Smlouvy s copackery jim uvolňují 
kapacitu, aby se společnosti mohly soustředit na své vlastní 
kompetence, a výzkum ukazuje, že provozní náklady mohou 
být sníženy o 7–9 % v důsledku této strategie díky snížené 
údržbě strojů a mzdovým nákladm.

Při používání copackového dodavatele zůstává hlavní hnací 
silou celkově řízení vlastních nákladů. Provozovatelé třetích 
stran (3PL logistiky, včetně copackingu) již mají odborné zna-
losti, zdroje a potřebný personál. Zejména v době, kdy je ne-
dostatek kvalifikované pracovní síly a je těžké najít dočasné 
pracovníky, mohou poskytovatelé copackových služeb po-
máhat společnostem zvládnout poptávky ve špičkách nebo 
udržovat pravidelnou úroveň dodávek. Výrobce například 
může obdržet dotaz na neobvykle velké množství, ale jeho 
vlastní balicí linky již pracují na plných kapacitách. Takže 
spíše, než by se rozhodl zrušit objednávku, copackerový 
partner vstoupí na scénu a zabalí dodatečný objem zboží na 
obvyklou úroveň kvality a ceny. Tímto způsobem se lze vy-
hnout problémům s dodávkami.

Copacking 2020: 
Za hranice balení

Rychle. V malých dávkách. Přímo do místa spotřeby. Bez dalších operací. Levně. Charakteristické 
potřeby klientů logistických center a  k  nim dnes již standardně nabízené služeby  
copackingových operací.

C
Michal Vosyka 
VAS CI manager, Hopi Holding

Pokračování článku 
na webu svetbaleni.cz.

Foto: Hopi
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Je notoricky známou skutečností, že mnoho Čechů a v poslední době i Češek patří 
k příznivcům konzumace zlatavého moku. Jak si na tuzemském trhu aktuálně 
stojí jednotlivé typy pivních obalů, tedy především skleněné lahve, plechovky 
a  PET lahve? Tím se ve svých spotřebitelských průzkumech zabývají 
 společnosti GfK, Nielsen nebo STEM/MARK.

PRODEJ PIVA V PLECHOVKÁCH 

ROSTE, SKLO A PLAST KLESAJÍ
PRŮZKUM

David Čapek
na základě podkladů citovaných firem

svetbaleni.cz

svetbaleni
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akceptovalo téměř 80  % českých domácností, 
přičemž penetrace je stejná jako u  piv ve skle 
a více než dvojnásobná oproti plastovým lahvím.

Pivo v plechovce získalo nejvyšší, přibližně třeti-
nový podíl v rámci celkové hodnoty nákupů piva 
v  supermarketech a  diskontních prodejnách, 
popisuje Vladimíra Šebková, client relationship 
manager GfK Spotřebitelského panelu. Uvedený 
typ obalu je podle ní výrazně preferovaný i  ve 
specializovaných prodejnách nápojů.

Naproti tomu skleněné obaly stále vládnou ná-
kupům v malých prodejnách potravin, kde před-
stavují více než dvě třetiny hodnoty nákupu piv, 
a pak také nákupům v hypermarketech. Tam je-
jich podíl přesahuje polovinu.

„Z výše uvedených údajů je vidět, že cena piva 
v  plechovce není bariérou, otázkou zůstává 
třídění a další zpracování kovových materiálů,“ 
dodává Vladimíra Šebková. Lze předpokládat, 
že ohlašované změny v používaných obalových 
materiálech přinesou změny i  do nákupního 
chování českých domácností.

PET LAHVE NA ÚSTUPU
„Nejrychleji rostoucím segmentem jsou v České 
republice aktuálně piva v plechu, která získávají 
již 23procentní podíl na prodejích a ve srovnání 
posledních dvou let vzrostly o polovinu,“ potvr-
zuje Michal Elšík, konzultant společnosti Nielsen 
specializující se na pivní trh.

Tradiční obalový materiál, kterým je vratné sklo 
s  dlouhodobým podílem okolo 60  %, podle 
Nielsenu postupně klesá. Podobná je situace 

Výzkumy realizované ještě před vypuknutím 
koronavirové pandemie ukazují, že z  ros-

toucí spotřeby piva v domácnostech těží 
zejména produkty, které jsou baleny 

v plechovce. Jak uvádí GfK Spotře-
bitelský panel, tento obal získal 

na trhu (spotřeba off-trade) 
během posledních šesti 

let zhruba čtvrtinový 
podíl, především na 

úkor skleněných lahví, je-
jichž podíl klesl o zhruba 15 

procentních bodů. Plechovky 
rostly i na úkor piva v plastových 

lahvích, jejichž podíl klesl o bezmála 
tři procentní body. Podíl ostatních typů 

obalů víceméně stagnuje.

Nákup piva v  plechovce rostl, přestože jeho 
průměrná cena od roku 2013 vzrostla nejrych-
leji, konkrétně o  pětinu, a  pivo v  plechovce má 
nejvyšší průměrnou cenu. Plechovku jako obal 

PRODEJ PIVA V PLECHOVKÁCH 

ROSTE, SKLO A PLAST KLESAJÍ

V
KTERÉ TYPY PIVNÍCH 
OBALŮ V MALOOBCHODU 
UPŘEDNOSTŇUJÍ ČEŠTÍ 
SPOTŘEBITELÉ?

-15 p. b.
O tolik procentních bodů za posledních šest let 
klesl podíl piva prodávaného ve skleněných lahvích. 
Informaci přinesl GfK Spotřebitelský panel.

4 %
Tolik tuzemských spotřebitelů 
konzumuje pivo nejčastěji z PET 
lahví. Jde o zjištění vyplývající 
z průzkumu agentury STEM/MARK.

80 %
Plechovku jako pivní obal akcep-
tují čtyři pětiny tuzemských 
domácností, informuje GfK 
Spotřebitelský panel.

23 %
Takový podíl má podle agentury 
Nielsen aktuálně prodej piva 
v plechovkách na celkovém trhu v ČR.

ohledně PET lahví, jejichž prodeje jsou vytlačo-
vány právě pivními nápoji v plechu. Vybrané pi-
vovary také od stáčení a prodeje zlatavého moku 
v plastu poslední dobou ustupují. Některé jiné jej 
nikdy ani nezavedly, případně se proti pivu v PET 
lahvích poměrně ostře vymezily.

ČEPOVANÉ, NEBO LAHVOVÉ?
Na dlouhodobě rostoucí oblíbenost čepova-
ného piva u  českých spotřebitelů poukazuje 
výzkumná agentura STEM/MARK.  Ještě před 
dvěma lety podle ní čepovanému pivu zdatně 
konkurovalo balení v  lahvích, ale postupně se 
rozdíly v preferencích prohlubují. „Je ale důležité 
odlišovat prvotní preferenci a  konečný výběr, 
protože ačkoliv někteří lidé mohou preferovat 
právě pivo čepované, nakonec vezmou to ba-
lené. Například kvůli tomu, že mají hluboko do 
kapsy,“ upozorňuje Jan Burianec ze společnosti 
STEM/MARK. Jak vysvětluje, rozhodujícím krité-
riem je finanční situace (příjem) jednotlivců, kdy 
za čepované je zapotřebí si připlatit. „Značné 
rozdíly byly patrné i  u  balení piva. Klasického 
‚lah váče‘ preferují především muži, zatímco 
ženy a  mladí lidé dávají přednost plechovce,“ 
doplňuje zjištění agentury Jan Burianec.

Nutno poznamenat, že všechny zmiňované 
průzkumy byly uskutečněny ještě před vypuk-
nutím koronavirové pandemie, a  tedy i  před 
zavedením mimořádných opatření, jež měla 
šíření viru v populaci zabránit. Do jaké míry se 
dočasné zavření restaurací, hospod či kavá-
ren a samozřejmě i mnoha obchodů projevilo 
v preferencích spotřebitelů a využití jednotli-
vých typů pivních obalů, bude Svět balení in-
formovat v příštích číslech.

EUROBOXY  
V NOVÉM FORMÁTU

 I na drobnostech záleží 

 Rozměry 30 x 20 cm  
a 20 x 15 cm

MADE IN 

 TBA

TBA inz SB Euroboxy 155x130 CZ 5-20.qxp_Sestava 1  12.05.20  15:02  Stránka 1
inzerce
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Copacking (contract packaging) není rozhodně 
o pouhém přebalování výrobků nebo zata-

vování do smrštitelných fólií. Tyto služby 
mají často velmi široký přesah, který 

zahrnuje kompletaci, etiketování, 
přelepy či třeba plnění POS dis-

plejů zbožím atd. Poskyto-
vatel služeb musí být 

vybaven i  řadou tech-
nologií, které mu usnad-

ňují, a především urychlují 
realizaci celého procesu. 

Produktivní univerzální typy 
technologií ve spojení s  kvalitní 

pracovní silou dokáží pozitivně ovliv-
nit výslednou cenu a kvalitu služby.

Velkou roli, která ovlivňuje všechny 
uvedené požadavky, hraje strukturální 
design obalu. Optimalizovaná kon-
strukce obalu šetří náklady nejenom 
z  hlediska používaného materiálu, ale 
i  v  rámci všech logistických operací, 
včetně balení. Copacking je využívaný 
jak u řady výrobců, tak i v oblasti retailu 
či e-commerce.

Současné tlaky na contract packaging 
jsou především ekonomického a  envi-
ronmentálního rázu včetně akcentu na 
udržitelnost celého procesu. K  trendům 
obecně patří požadavky na vývoj dalších 
univerzálních technologií, optimalizace 
konstrukčních řešení, využívání ekologicky 
příznivějších materiálů či snižování nákladů 
na dopravu (u větších zákazníků se copac-
kingové služby přesouvají často směrem 
k  poskytovateli tak, aby se snížila cena jak 
transportu, tak i manipulace).

OD ANALÝZY AŽ PO FINÁLNÍ VÝSLEDEK
FM Logistic má k dispozici specialisty, kteří se 
zabývají obalovými úpravami. Začátek je po-
staven na analýze všech požadavků klienta 
(především provozních a finančních). Cílem 
analýzy je zkrátit čas doručení zboží na trh 

OBALY A DESIGN

C

Náklady na balení nepředstavuje pouze cena vlastního obalu, ale i řada dalších operací, pře-
devším v rámci balicích procesů. Ty si může buď zajišťovat subjekt sám, nebo k tomu použít 
specializovaných služeb. Ať tak či onak, na ceně balicího procesu se významně podílí správně vo-
lená konstrukce obalu.

Copacking není 
jen přebalování

20 let
o designu obalů

a zajistit obalovou optimalizaci v rámci dodava-
telského či výrobního řetězce. Raben Group na-
bízí v rámci komplexní smluvní logistiky rovněž 
služby v  oblasti copackingu či comanufactu-
ringu (např. montáže připravených výrobků). 

Tím, že klient převede řadu těchto koncových 
operací do odpovědnosti logistického operá-
tora, eliminuje i náklady spojené s vybudováním 
a  provozováním skladu, nákupem a  údržbou 
vybavení, školením zaměstnanců a  fluktuací 

pracovníků.

Vhodnými prostory i technologickým 
zázemím, které dokáže operativně 
uzpůsobit specifickým potřebám 
klientů, disponuje VAS Solutions. 
Vedle komplexních copackingových 
služeb firma zajišťuje i „prosté“ pře-
balování a  sorting (třídění). Vedle 
průmyslu a  e-commerce patří 

k  nejčastějším klientům zástupci 
retailu, kteří často požadují i služby 
týkající se POS propagace. Copac-
king v těchto případech může za-
hrnovat vedle vkládání výrobků, 
balení do fólií a sáčků, blistrování 
a etiketování i montáž stojanů či 
přípravu reklamních regálů.

Jana Žižková
redaktorka

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Foto: Thimm
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OPTIMALIZOVANÁ 
KONSTRUKCE 

URYCHLUJE BALICÍ 
PROCES

Copacking nabízejí i mnozí vý-
robci obalů. Mezi nimi je Thimm 

pack’n’display. Trendy je copacking 
prováděný v oblasti POS. O tyto služby 

je zvýšený zájem jak ze strany řetězců, tak 
i ze strany výrobců, kteří požadují, aby se sto-

jany (displeje) z vlnité lepenky na místo určení 
dodávaly nejenom zkompletované, ale i již na-
plněné zbožím a  připravené k  prodeji. Když je 
zboží vyprodáno, stojany se snadno zlikvidují 
a  uvolní místo jiným výrobkům. Řetězce tak 
mohou snadno rozšiřovat a  obměňovat svou 
nabídku a stávají se pro své zákazníky atraktiv-
nějšími, protože nabízejí stále něco nového. 
I pro výrobce je tento formát zajímavý. Mají tak 
totiž možnost umístit své zboží do obchodu 
na zkoušku nebo zviditelnit svůj nový produkt 
mimo regál. Použitou vlnitou lepenku lze navíc 
snadno recyklovat.

K úspěšně realizovaným projektům tohoto typu 
patří zakázka pro firmu Drogerex, pro kterou 
Thimm vyrobil a  kompletoval stojany z  vlnité 
lepenky, které na místo určení dodali včetně 
zboží.

Dalším příkla-
dem optimalizo-
vaného obalu, který 
významně urychlí pro-
ces balení, je záměna jed-
noduché klopové krabice za 
krabici se samosvorným dnem 
s lepicí páskou na vnitřní straně víka 
pro e-shop unuo.cz. Balič pro uzavření 
balíčku nepotřebuje žádné přídavné le-
picí pásky. Jen stáhne ochrannou fólii z lepicí 
pásky a víko uzavře. I pro spotřebitele je oteví-
rání zásilky zjednodušeno. Ve víku je integrována 
odtrhovací páska, kterou spotřebitel intuitivně 
zásilku otevře.

SMART COPACKING JAKO NÁSTROJ 
BUDOUCNOSTI
Zkušenosti s optimalizací jak obalů, tak balicího 
procesu má Packung, který zastupuje na čes-
kém trhu italský Panotec. Optimalizace vede 
často nejenom ke snížení nákladů na balení 
výrobků, ale i ke zvýšení bezpečnosti baleného 
výrobku při přepravě. Při sériové výrobě často 
se měnících zakázek hraje mnohdy důležitou 
roli univerzálnost. K zákazníkům Packungu patří 
i společnost Olicon, která se zabývá zajištěním 
logistiky pro e-shopy.

Technologie Panotec je řešením v  balení pro 
průmyslovou atypickou výrobu, e-commerce 
i další segmenty. Jedná se o výrobní zařízení, 
které z  nekonečné lepenky produkuje 
krabice na míru (box-on-demand). 
Technologii může provozovat přímo 
klient či ji v  rámci svého portfo-
lia využívá Packung. Klient si 
může objednat od jednoho 
kusu krabice a  vybrat si 
z  několika nejčastěji 
používaných kon-
strukcí krabic na 
míru přímo 
na webu. 

Výrobní za-
řízení je vyba-

veno softwarem 
pro napojení do 

ERP klienta, umožňuje 
skenování rozměrů pro-

duktů, potisk či polep pře-
pravním štítkem.

Výhodou tohoto systému je, že kli-
ent eliminuje výplňový materiál, zrychlí 

balení, šetří pracovní sílu a  sníží i  zjedno-
duší skladové zásoby obalového materiálu. 

Rozdílná technologická zařízení jsou vhodná 
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rychlosti.

Foto: Packung

Foto: Packung

Tomáš 
Větrovský
konstrukce/
obchodní zástupce
Packung

„EKOLOGICKÉ 
TENDENCE PŘETRVAJÍ“
Ekologické balení je na vzestupu, 
a  i  když aktuální situace kolem pan-
demie covid-19 tento trend trochu 
přibrzdí (podívejme se jen na balení 
pečiva v  supermarketech do HDPE 
sáčků), bude dál společností vyžado-
váno. I  v  Packungu jsme zastánci udr-
žitelnosti. Cílem je zjednodušit balení 
tak, aby zabezpečilo funkčnost, ale při 
návrhu preferujeme monomateriálové 
obaly, především papír a  lepenku. Pro 
koncového klienta musí být obal a jeho 
likvidace jednoduchá.
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Copacking (contract packaging) není rozhodně 
o pouhém přebalování výrobků nebo zata-

vování do smrštitelných fólií. Tyto služby 
mají často velmi široký přesah, který 

zahrnuje kompletaci, etiketování, 
přelepy či třeba plnění POS dis-

plejů zbožím atd. Poskyto-
vatel služeb musí být 

vybaven i  řadou tech-
nologií, které mu usnad-

ňují, a především urychlují 
realizaci celého procesu. 

Produktivní univerzální typy 
technologií ve spojení s  kvalitní 

pracovní silou dokáží pozitivně ovliv-
nit výslednou cenu a kvalitu služby.

Velkou roli, která ovlivňuje všechny 
uvedené požadavky, hraje strukturální 
design obalu. Optimalizovaná kon-
strukce obalu šetří náklady nejenom 
z  hlediska používaného materiálu, ale 
i  v  rámci všech logistických operací, 
včetně balení. Copacking je využívaný 
jak u řady výrobců, tak i v oblasti retailu 
či e-commerce.

Současné tlaky na contract packaging 
jsou především ekonomického a  envi-
ronmentálního rázu včetně akcentu na 
udržitelnost celého procesu. K  trendům 
obecně patří požadavky na vývoj dalších 
univerzálních technologií, optimalizace 
konstrukčních řešení, využívání ekologicky 
příznivějších materiálů či snižování nákladů 
na dopravu (u větších zákazníků se copac-
kingové služby přesouvají často směrem 
k  poskytovateli tak, aby se snížila cena jak 
transportu, tak i manipulace).

OD ANALÝZY AŽ PO FINÁLNÍ VÝSLEDEK
FM Logistic má k dispozici specialisty, kteří se 
zabývají obalovými úpravami. Začátek je po-
staven na analýze všech požadavků klienta 
(především provozních a finančních). Cílem 
analýzy je zkrátit čas doručení zboží na trh 

OBALY A DESIGN

C

Náklady na balení nepředstavuje pouze cena vlastního obalu, ale i řada dalších operací, pře-
devším v rámci balicích procesů. Ty si může buď zajišťovat subjekt sám, nebo k tomu použít 
specializovaných služeb. Ať tak či onak, na ceně balicího procesu se významně podílí správně vo-
lená konstrukce obalu.

Copacking není 
jen přebalování

20 let
o designu obalů

a zajistit obalovou optimalizaci v rámci dodava-
telského či výrobního řetězce. Raben Group na-
bízí v rámci komplexní smluvní logistiky rovněž 
služby v  oblasti copackingu či comanufactu-
ringu (např. montáže připravených výrobků). 

Tím, že klient převede řadu těchto koncových 
operací do odpovědnosti logistického operá-
tora, eliminuje i náklady spojené s vybudováním 
a  provozováním skladu, nákupem a  údržbou 
vybavení, školením zaměstnanců a  fluktuací 

pracovníků.

Vhodnými prostory i technologickým 
zázemím, které dokáže operativně 
uzpůsobit specifickým potřebám 
klientů, disponuje VAS Solutions. 
Vedle komplexních copackingových 
služeb firma zajišťuje i „prosté“ pře-
balování a  sorting (třídění). Vedle 
průmyslu a  e-commerce patří 

k  nejčastějším klientům zástupci 
retailu, kteří často požadují i služby 
týkající se POS propagace. Copac-
king v těchto případech může za-
hrnovat vedle vkládání výrobků, 
balení do fólií a sáčků, blistrování 
a etiketování i montáž stojanů či 
přípravu reklamních regálů.

Jana Žižková
redaktorka

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

Foto: Thimm
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V místě prodeje je podstatné zaujmout a mo-
tivovat spotřebitele ke koupi zboží. Barkety 

představují jednu z  možností, jak zboží 
v  rámci POS prostředků zviditelnit 

a podpořit impulzní prodej. Prostor 
na pultech je sice omezený, ale 

to, co je zde vystaveno, má vý-
razný účinek.

„Správně koncipovaného pul-
tového stojánku si nelze nevšim-

nout. Výhodou využívání barket je 
i možnost doplnění slovního komentáře 

obsluhou za pultem,“ upozorňuje Vít Vav-
řina, regional sales manager ve společnosti 

Thimm pack’n’display. Prodávající může vysta-
vené zboží doporučit a podpořit tak jeho prodej.

POP/POS

V

Vystavení v pultových stojáncích neboli barketách patří mezi obvyklé způsoby prezentace zboží v obchodech.
 Podobně, jako je tomu v případě dalších POS/POP prostředků, jsou i barkety postupně inovovány tak, aby vyhovo-
valy rostoucím nárokům firem z různých oborů.

Barkety si udržují popularitu 
a směřují k udržitelnosti

KREATIVITA A INOVACE
Podíl barket na celkovém objemu POS/POP 
prostředků v současnosti roste a poroste i na-
dále, domnívá se Vít Krčmář, CEO společnosti 
Promoteri.eu, a  pokračuje: „Klienti neustále 
vymýšlejí, jak si ‚ochránit‘ svůj podíl na regále 
či v  prodejně, jsou ochotni si za místo zaplatit 
přímo nebo prostřednictvím jiné, například le-
tákové akce.“ S rostoucím počtem barket bude 
podle něj kladen stále větší důraz na kreativitu.

V případě pultových stojánků dochází k inova-
cím podobně jako u  ostatních POS materiálů. 
„Ať už se bavíme o použitých materiálech a je-
jich vzájemné kombinaci či o možnosti dalších 
prvků, jako je například osvětlení,“ poznamenává 
Eva Perglová, projektová manažerka společnosti 

Dago. A  vysvětluje, že barkety můžeme podle 
použitých materiálů rozdělit do tří základních 
kategorií: nepermanentní (kartonáž), dále po-
lopermanentní (kartonáž plus permanentní 
materiál) a konečně permanentní (plast, dřevo 
apod.).

Barkety lze rozdělit i podle toho, pro jaké (vy-
stavené) produkty jsou určeny, a  to do dvou 
skupin – jednak pro běžné zboží a jednak pro 
exkluzivní produkty. Pro drobné, běžné zboží 
se používají nezřídka jednorázové stojánky 
v  nekomplikovaném provedení s  jednodu-
chým potiskem, případně i  bez něj. Jak kon-
statuje Vít Vavřina, důraz se v  tomto případě 
klade především na bezpečnou fixaci vystavo-
vaného zboží.

Koláž: S
vět b

alení

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

FANUC Czech s.r.o.
Tel.: +420 234 072 900

www.fanuc.cz

Perfektní team
Kompletní řešení pro sbírání,
balení a paletizaci

Silný partner pro kompletní 
manipulační proces

Nikdo jiný Vám nenabídne tak ucelenou 
nabídku. Nejširší produktová řada v průmyslu 
umožňuje FANUC poskytovat vše, co 
potřebujete pro zrychlení, zpružnění
a zefektivnění Vašich manipulačních procesů. 
Ideální roboty pro sbírání, balení a paletizaci 
umožňují perfektní synchronizaci a hladký 
průběh procesů od prvního do posledního 
kroku. Nezáleží, zda je Vaše zboží velké nebo 
malé, lehké nebo těžké, robustní či křehké, 
vždy máme perfektní řešení pro všechna 
průmyslová odvětví a aplikace. 
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Vít Vavřina
regional sales 
manager
Thimm 
pack‘n‘display

„VÝHODOU JE 
RYCHLÁ REALIZACE 
I DIGITALIZACE“
Trh je dynamický a žádá si stále něco no-
vého. Prezentace produktů v barketách 
z  vlnité lepenky bude podle mého ná-
zoru narůstat. I díky možnostem rychlé 
realizace pultových stojánků. Výroba 
a  zpracování vlnité lepenky se digitali-
zují a zjednodušují, zkracují se doby pro 
realizaci zakázek. Barkety tak mohou být 
k dispozici během několika málo dnů, čož 
jejich využívání pro marketéry zatraktivní. 
Digitální tisk a  digitální laserový výsek 
vlnité lepenky jsou pro výrobu barket 
optimální kombinace. Digitální laserový 
stroj řeže s naprostou přesností jakékoli 
formáty, velmi ostré úhly, jemné otvory, 
na míru požadavkům. Na rozdíl od kon-
venčních strojů, které jsou limitované 
technickými možnostmi výsekových ná-
strojů, může laser do vlnité lepenky vyříz-
nout jakýkoli otvor i gravírovat.
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Naproti tomu barkety pro exkluzivní zboží často 
využívají různé způsoby zušlechťování. „Čím 
hodnotnější zboží, tím větší je kladen důraz na 
provedení a  zpracování pultového stojánku. 
Využívá se laminování, parciální laky, parfémo-
vané lakování, kombinují se různé druhy materi-
álů,“ vyjmenovává Vít Vavřina. Cílem je zaujmout 
všechny lidské smysly. Například u  pultových 
stojánků pro kosmetické výrobky je nezbytností 
vysoká kvalita tisku. Požadavky kosmetických 
firem se vyznačují velkými nároky a  barvy na 
barketách musí být sladěny s  vystavovanými 
produkty. Není přípustné, aby např. produkt 
v obrázku zobrazeném na topperu konkrétního 
stojánku měl jiný barevný odstín než produkt, 
který je v něm vystaven. Barkety určené pro delší 
používání, do kterých se zboží i doplňuje, musí 
být kvalitně zpracovány do té míry, aby po celou 
dobu vystavování vydržely bez poškození.

Požadavek firem na luxusní pojetí barket jako 
jeden z určujících trendů dnešní doby potvrzuje 
Palo Lezo, technický ředitel zakázkové výroby 
ve společnosti Paketo group. Dalším trendem 
je podle něj zájem o přírodní vzhled. „To je dáno 
hlavně produkty, pro které jsou barkety často 
určeny – jako přírodní kosmetika, léčiva nebo 
drobné ekologické výrobky,“ podotýká. S  tím 
souvisejí narůstající požadavky na ekologický 

vzhled i  pojetí celého designu pultového sto-
jánku. Využívají se tak přírodní (hnědé) materiály 
s minimem tisku a potřebou bílého podtisku pro 
zachování jasných barev a zvýraznění grafiky.

DŮLEŽITÉ ENVIRONMENTÁLNÍ OHLEDY
V  obecnějším smyslu můžeme říci, že poža-
davky na šetrnost vůči životnímu prostředí, 
a tedy důraz na udržitelnost, se každým rokem 
zvyšují. „Například některé společnosti v  ob-
lasti FMCG mají dané produkční podmínky, 
které musí být stoprocentně dodrženy. Jde 
zejména o vyloučení PVC materiálů,“ popisuje 
Eva Perglová.

Konkrétně vlnitá lepenka jako materiál, který je 
pro výrobu barket často využíván, splňuje udr-
žitelné parametry. „Je plně recyklovatelná, vy-
ráběná z přírodních zdrojů. Po odebrání všech 
produktů lze barketu z  vlnité lepenky snadno 
zlikvidovat ve sběrném kontejneru a  vrátit tak 
do oběhu pro další recyklaci,“ vyzdvihuje Vít 
Vavřina. Zejména pro mladou generaci hraje 
aspekt udržitelnosti důležitou roli, a  tak poža-
davky v tomto směru formulují kupříkladu start-
-upy a firmy, které nabízejí ekologické nebo bio 
produkty.
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 potisku jakoukoli jinou 
grafikou. Těžiště ceny spo-
čívá spíše v programátorských 
pracích při vývoji AR obsahu nebo 
licenčních poplatcích již zavede-
ných platforem rozšířené reality.

NEJEN OBALY PRODUKTŮ, 
ALE I LOGISTICKÝCH JEDNOTEK
Rozmach technologie rozšířené reality je podle 
Aleše Pauly perspektivní především u výrobků 

pro děti nebo takových pro-
duktů, kde je zapotřebí zákaz-

níkovi něco vysvětlit, kupříkladu 
návod na sestavení. „Určitě najde 

uplatnění tam, kde to rozšíří možnosti 
obalu a přiláká koncového zákazníka. Třeba 

se u potravin dočkáme toho, že tolik oblíbené 
magnetky či samolepky nahradí ‚virtuální sbírka‘ 
předmětů, se kterými si děti skrze mobilní apli-
kaci budou moci dále hrát, měnit je a podobně,“ 
vysvětluje Aleš Paula.

Foto: Tetra Pak

Společně to zvládneme: 
Zaměstnanci Mondi Štětí se zabydleli 
přímo na pracovišti během pandemie! 
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na našem LinkedIn profilu už 7. dubna 2020.
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i z mobilu
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„SLEDOVÁNÍ POHYBU 
ZBOŽÍ I OCHRANA PROTI 
PADĚLKŮM“
V poslední době se objevuje čím dále více 
řešení, která nabízejí výrobcům ochranu 
proti padělkům, a také řešení pro sledo-
vání pohybu zboží. Tato řešení jsou na 
různé úrovni, od B2B, které vyžadují spe-
ciální čtečky, až po sektor B2C, umožňu-
jící zákazníků kontrolu běžnými telefony. 
Kombinace toho, co vidím na obalu, a in-
formace na obrazovce mobilního tele-
fonu je velmi efektivní a účinná. Vývoj do 
budoucna očekávám především v řešení 
pro univerzální aplikace do telefonu, které 
by umožnily pracovat s  prvky rozšířené 
reality globálně, stejně jako je tomu dnes 
u  čteček čárových kódů. Dále očeká-
vám, že po prvotním nadšení a zkoušení 
všeho možného začnou tyto aplikace 
přinášet uživatelům nejen efektní, ale 
skutečně přínosné informace. Vzhledem 
k  neustále se navyšujícím požadavkům 
na množství povinných informací, které 
mají být na obalu uvedeny, bude rozší-
řená realita jedinou možností, jak těmto 
požadavkům vyhovět.

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

Potřeba automatizace nutí ke 
změně i v balení. Změnit zažité ste-

reotypy je mnohdy 
boj s větrnými mlýny, 
porazit kostlivce pak nad-
lidský úkol. Rozšířená realita 
může do budoucna pomoci. 

Zajímavou možnost představuje aplikace roz-
šířené reality na obalech větších logistických 
jednotek. „Ty pak mohou například zefektivnit 
skladové hospodářství a manipulaci s paletami,“ 
poznamenává Filip Beneš. Takové aplikace jsou 
ale spíše doménou chytrých brýlí pro skladníka 
a nalepovacích logistických etiket s markerem, 
než je tomu u samotného obalu produktu.
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První příklady využití rozšířené reality (augmen-
ted reality, zkráceně AR) na obalech produktů 

se začaly objevovat prakticky od počátku 
používání smartphonů. V  současné 

době jsme již svědky masivněj-
ších kampaní, kdy obal samotný 

s  pomocí mobilního telefonu 
dokáže „vyprávět“ příběh 

daného produktu a  nabíd-
nout tak novou zákaznic-

kou zkušenost, připomíná Filip 
Beneš, pracovník vědy a výzkumu 

ve společnosti Gaben, a  uvádí kon-
krétní příklady: „Oblíbená whisky napří-

klad prozradí, jakými ušlechtilými procesy 
prošla během výroby, či přesnídávka skrze 

obal přehraje dětem pohádku. Někteří užívají 
AR na obalu čistě jako pobavení a odlišení se od 
konkurence, někteří k poučení zákazníka o před-
nostech produktu a další zase tímto způsobem 
mohou budovat vztah se zákazníkem například 
formou interaktivní hry vedoucí k získání slevy 
na další produkt.“ Přínosem je mimo jiné, že 
do aplikací pro rozšířenou realitu lze vtisknout 
jakýkoli multimediální obsah, interaktivitu a do-
konce i zpětnou vazbu, která poskytne výrob-
cům představu o tom, zda jejich kampaň měla 
význam a lidé ji používají.

Boom chytrých telefonů a jejich 
masivní používání přineslo 
široké možnosti pro uplatnění 
technologie rozšířené reality. Ta 
dnes pro niká do různých oblastí, ať už 
jde o vzdělávání nebo marketing a reklamu. 
V  packagingu se potenciál rozšířené reality 
zatím využívá jen částečně, a to spíše ve vyspělých 
zahraničních zemích než v Česku.

Obaly 
a rozšířená 
realita. 
Přichází její čas?

SMART PACKAGING

P
Skutečností je, že rozšířená realita se v dnešní 
době uplatňuje především na nápojových eti-
ketách, zmiňuje Martin Roch, manažer tech-
nického rozvoje a  inovací ve společnosti OTK 
Group. „Existuje řada pěkných aplikací na lahvích 
s alkoholem všeho druhu, od drahých destilátů 
přes víno, pivo, ale výjimkou nejsou ani neal-
koholické nápoje. Bohužel se jedná převážně 
o případy ze zahraničí,“ podotýká Martin Roch. 
Rovněž Martin Bělík, L&P segment manager ve 
společnosti DataLine Technology, potvrzuje, že 
v tuzemsku jsou tyto aplikace teprve na počátku.

CHYBÍ JEDNOTNÁ APLIKACE
V čem spočívají bariéry bránící většímu využití 
rozšířené reality v  packagingu? První zásadní 
překážkou je neznalost možností rozšířené rea-
lity, druhou pak nutnost vyvíjet vlastní aplikaci, 
vyjmenovává hlavní příčiny Aleš Paula, obchodní 
ředitel společnosti Colognia press. „Směr vývoje 
v  této oblasti by se měl orientovat do oblasti 
univerzálních řešení, aby uživatel mohl používat 
čtečku na mobilních zařízeních,“ doporučuje.

Základní limitující faktor spatřuje Filip Beneš 
v absenci jednotného zobrazovacího systému 
pro všechny uživatele. „Existuje řada propri-
etárních aplikací AR, které využívají obal jako 

nástroj pro sdělení marketingové informace, 
všechny však vyžadují stažení aplikace daného 
vydavatele. Nutnost stáhnout si pro zážitky 
z rozšířené reality u nového produktu od nové 
firmy další aplikaci do mobilu je velkou překáž-
kou,“ poukazuje Filip Beneš. Cena potisku obalu 
tzv. markerem pro rozšířenou realitu (může jím 
být například QR kód) se v zásadě neliší od ceny 

Aleš Paula
obchodní ředitel
Colognia press

„V ZÁJMU OSVĚTY 
ZÁKAZNÍKŮ“
Výrobci a majitelé značek se budou sna-
žit více využívat rozšířenou realitu nejen 
pro propagaci a  obecný marketing, ale 
také pro vzdělávání své zákaznické sku-
piny. Například v oblasti zdravých potra-
vin či bioproduktů je to ideální příležitost, 
jak vysvětlit zákazníkům složení výrobku, 
pozitivní účinky daného produktu a další 
přidané hodnoty, které běžný obal ne-
může poskytnout.

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
o chytrých řešeních
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Zaměstnanci Mondi Štětí se zabydleli 
přímo na pracovišti během pandemie! 
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na našem LinkedIn profilu už 7. dubna 2020.
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i z mobilu
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 potisku jakoukoli jinou 
grafikou. Těžiště ceny spo-
čívá spíše v programátorských 
pracích při vývoji AR obsahu nebo 
licenčních poplatcích již zavede-
ných platforem rozšířené reality.

NEJEN OBALY PRODUKTŮ, 
ALE I LOGISTICKÝCH JEDNOTEK
Rozmach technologie rozšířené reality je podle 
Aleše Pauly perspektivní především u výrobků 

pro děti nebo takových pro-
duktů, kde je zapotřebí zákaz-

níkovi něco vysvětlit, kupříkladu 
návod na sestavení. „Určitě najde 

uplatnění tam, kde to rozšíří možnosti 
obalu a přiláká koncového zákazníka. Třeba 

se u potravin dočkáme toho, že tolik oblíbené 
magnetky či samolepky nahradí ‚virtuální sbírka‘ 
předmětů, se kterými si děti skrze mobilní apli-
kaci budou moci dále hrát, měnit je a podobně,“ 
vysvětluje Aleš Paula.
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všeho možného začnou tyto aplikace 
přinášet uživatelům nejen efektní, ale 
skutečně přínosné informace. Vzhledem 
k  neustále se navyšujícím požadavkům 
na množství povinných informací, které 
mají být na obalu uvedeny, bude rozší-
řená realita jedinou možností, jak těmto 
požadavkům vyhovět.
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boj s větrnými mlýny, 
porazit kostlivce pak nad-
lidský úkol. Rozšířená realita 
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Zajímavou možnost představuje aplikace roz-
šířené reality na obalech větších logistických 
jednotek. „Ty pak mohou například zefektivnit 
skladové hospodářství a manipulaci s paletami,“ 
poznamenává Filip Beneš. Takové aplikace jsou 
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jak vysvětlit zákazníkům složení výrobku, 
pozitivní účinky daného produktu a další 
přidané hodnoty, které běžný obal ne-
může poskytnout.

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
o chytrých řešeních

Společně to zvládneme: 
Zaměstnanci Mondi Štětí se zabydleli 
přímo na pracovišti během pandemie! 
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na našem LinkedIn profilu už 7. dubna 2020.

Jde to jednoduše 
i z mobilu

Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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Vitar vyrábí doplňky stravy jako vitaminy, mi-
nerální látky, přírodní extrakty nebo kloubní 
výživu. Jejich vývojem, výrobou a distri-
bucí se zabývá od roku 1990. Letos 
slaví 30.  výročí. Ke stěžejním 
značkám patří Revital, MaxiVita, 
Revitalon a  Energit. Kromě 
toho v licenci švýcarského 
partnera vyrábí a distribuuje 
pitíčka Capri-Sun, v licenci firmy 
Irbis produkuje a distribuuje sladi-
dla této značky. Společnost také dis-
tribuuje český repelent Predator.

Svět balení:
Které typy obalů jsou pro vaši produkci 
 klíčové?

Martin Kurdiovský:
Materiál a  tvar obalu se odvíjí od charakteru 
výrobku a  jeho potřeb. V  současné době po-
užíváme plechové krabičky například u Energitu, 
PE dózy, PP tuby na šumivé tablety, blistry – tedy 
kombinace PVC a hliníku, PET lahvičky na sirupy, 
různé typy vícevrstvých fólií. Etikety jsou kombi-
nace plastových a papírových. U naprosté vět-
šiny tub používáme potisk přímo na obal, buď 
ofset nebo technologií IML.

Svět balení:
Do jaké míry jsou výroba a balení – například 
blistrování tablet – automatizovány?

Martin Kurdiovský:
Aktuálně je u  nás podíl strojní a  ruční práce 
v  poměru 80:20. Ruční práce potřebujeme 
na dobalování atypických nebo sezonních vý-
robků, například dárkových balení. Některé 
výrobní linky zajišťují stoprocentní výrobu bez 
dotyku lidské ruky. Týká se to třeba výroby šu-
mivých tablet, kdy na jedné straně je vstupem 
namíchaná prášková směs a  stroj se postará 
o všechno další – lisování tablet, plnění do tub, 
uzavření tub bezpečnostním uzávěrem, ozna-
čení tub datem a šarží. Nebo u Capri-Sun, kde 
výrobní linky zvládnou vše od míchání nápoje 
až po naskládanou, fóliovanou a  označenou 
paletu.

Pro další 
balicí stroje, 

například pro 
dotazovanou blis-

trovačku, je vstupem 
tableta, kterou stroj za-

balí do blistru, ten označí 
šarží a  exspirací a  zabalí po 

požadovaném počtu do kra-
bičky, kterou opět označí. Obdobně 

funguje i  balení do dóz nebo plecho-
vých krabiček Energit.

Svět balení:
Nedávno jste investovali do nové linky na vý-
robu nápojů. O jaké zařízení se jedná?

Martin Kurdiovský:
Jde o plnicí linku nápojů Capri-Sun, které dlou-
hodobě vyrábíme na základě licence švýcar-
ského majitele značky. Cílem bylo zdvojnásobit 
výrobní kapacitu. Tato akce si v  našem výrob-
ním závodě v Tišnově vyžádala i úpravu prostor 
a všech navazujících technologií. Došlo ke sta-
vebním úpravám ve výrobní i skladových halách, 
kompletní změně rozmístění výrobních techno-
logií, instalaci nové plnicí linky, úpravě systému 
míchání nápojů a  CIP sanitace. Nově jsme in-
stalovali i transportní dráhy pro hotové výrobky, 
robotickou paletizaci a dopravníky palet, které 
dopraví hotovou, zastrečovanou a  označe-
nou paletu přímo do skladu.

V loňském roce jsme investovali i do 
nákupů strojů pro zvýšení kapacity 
výroby doplňků stravy, jednalo se na-
příklad o novou baličku stick-packů, nový 
kapslovací stroj, plničku dóz či kartonovačku.

Martin Kurdiovský,
ředitel nákupu a logistiky

„Z 80 pro
cent 

spoléháme na stro
jní 

výro
bu a balení“Stanislav D. Břeň

šéfredaktor
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
s osobnostmi průmyslu

Svět balení:
Na bázi kontraktů za-
jišťujete také privátní vý-
robu. O jaké typy obalů mají 
zákazníci největší zájem?

Martin Kurdiovský:
Zájem je opravdu o všechny typy obalů, 
které máme aktuálně v  nabídce, ať už se 
jedná o  blistry, tuby, dózy, sáčky nebo stick-
-packy.

Vitar slaví 30 let na trhu. Při této příležitosti si „nadělil“ i novou plnicí linku 
nápojů Capri-Sun, které dlouhodobě vyrábí na základě licence. „Některé 
naše výrobní linky zajišťují stoprocentní výrobu bez dotyku lidské 
ruky. Ruční práci potřebujeme především na dobalování atypic-
kých nebo sezonních výrobků,“ říká Martin Kurdiovský, ředitel 
nákupu a logistiky.

„Pro
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bleta
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j zabalí d
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šarží a
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o kra
bičky, 

ktero
u opět o

značí.“
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Vitar letos slaví 30 let na trhu. 
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Vitar vyrábí doplňky stravy jako vitaminy, mi-
nerální látky, přírodní extrakty nebo kloubní 
výživu. Jejich vývojem, výrobou a distri-
bucí se zabývá od roku 1990. Letos 
slaví 30.  výročí. Ke stěžejním 
značkám patří Revital, MaxiVita, 
Revitalon a  Energit. Kromě 
toho v licenci švýcarského 
partnera vyrábí a distribuuje 
pitíčka Capri-Sun, v licenci firmy 
Irbis produkuje a distribuuje sladi-
dla této značky. Společnost také dis-
tribuuje český repelent Predator.

Svět balení:
Které typy obalů jsou pro vaši produkci 
 klíčové?

Martin Kurdiovský:
Materiál a  tvar obalu se odvíjí od charakteru 
výrobku a  jeho potřeb. V  současné době po-
užíváme plechové krabičky například u Energitu, 
PE dózy, PP tuby na šumivé tablety, blistry – tedy 
kombinace PVC a hliníku, PET lahvičky na sirupy, 
různé typy vícevrstvých fólií. Etikety jsou kombi-
nace plastových a papírových. U naprosté vět-
šiny tub používáme potisk přímo na obal, buď 
ofset nebo technologií IML.

Svět balení:
Do jaké míry jsou výroba a balení – například 
blistrování tablet – automatizovány?

Martin Kurdiovský:
Aktuálně je u  nás podíl strojní a  ruční práce 
v  poměru 80:20. Ruční práce potřebujeme 
na dobalování atypických nebo sezonních vý-
robků, například dárkových balení. Některé 
výrobní linky zajišťují stoprocentní výrobu bez 
dotyku lidské ruky. Týká se to třeba výroby šu-
mivých tablet, kdy na jedné straně je vstupem 
namíchaná prášková směs a  stroj se postará 
o všechno další – lisování tablet, plnění do tub, 
uzavření tub bezpečnostním uzávěrem, ozna-
čení tub datem a šarží. Nebo u Capri-Sun, kde 
výrobní linky zvládnou vše od míchání nápoje 
až po naskládanou, fóliovanou a  označenou 
paletu.

Pro další 
balicí stroje, 

například pro 
dotazovanou blis-

trovačku, je vstupem 
tableta, kterou stroj za-

balí do blistru, ten označí 
šarží a  exspirací a  zabalí po 

požadovaném počtu do kra-
bičky, kterou opět označí. Obdobně 

funguje i  balení do dóz nebo plecho-
vých krabiček Energit.

Svět balení:
Nedávno jste investovali do nové linky na vý-
robu nápojů. O jaké zařízení se jedná?

Martin Kurdiovský:
Jde o plnicí linku nápojů Capri-Sun, které dlou-
hodobě vyrábíme na základě licence švýcar-
ského majitele značky. Cílem bylo zdvojnásobit 
výrobní kapacitu. Tato akce si v  našem výrob-
ním závodě v Tišnově vyžádala i úpravu prostor 
a všech navazujících technologií. Došlo ke sta-
vebním úpravám ve výrobní i skladových halách, 
kompletní změně rozmístění výrobních techno-
logií, instalaci nové plnicí linky, úpravě systému 
míchání nápojů a  CIP sanitace. Nově jsme in-
stalovali i transportní dráhy pro hotové výrobky, 
robotickou paletizaci a dopravníky palet, které 
dopraví hotovou, zastrečovanou a  označe-
nou paletu přímo do skladu.

V loňském roce jsme investovali i do 
nákupů strojů pro zvýšení kapacity 
výroby doplňků stravy, jednalo se na-
příklad o novou baličku stick-packů, nový 
kapslovací stroj, plničku dóz či kartonovačku.

Martin Kurdiovský,
ředitel nákupu a logistiky

„Z 80 pro
cent 

spoléháme na stro
jní 

výro
bu a balení“Stanislav D. Břeň

šéfredaktor
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

20 let
s osobnostmi průmyslu

Svět balení:
Na bázi kontraktů za-
jišťujete také privátní vý-
robu. O jaké typy obalů mají 
zákazníci největší zájem?

Martin Kurdiovský:
Zájem je opravdu o všechny typy obalů, 
které máme aktuálně v  nabídce, ať už se 
jedná o  blistry, tuby, dózy, sáčky nebo stick-
-packy.

Vitar slaví 30 let na trhu. Při této příležitosti si „nadělil“ i novou plnicí linku 
nápojů Capri-Sun, které dlouhodobě vyrábí na základě licence. „Některé 
naše výrobní linky zajišťují stoprocentní výrobu bez dotyku lidské 
ruky. Ruční práci potřebujeme především na dobalování atypic-
kých nebo sezonních výrobků,“ říká Martin Kurdiovský, ředitel 
nákupu a logistiky.
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Svět balení:
Co musí splňovat obaly, které poptáváte pro 
své produkty?

Martin Kurdiovský:
Obaly musí odpovídat legislativním požadav-
kům na zdravotní nezávadnost a  bezpečnost, 
musí vyhovovat kritériím certifikace potravinář-
ských standardů International Food Standard 
(IFS) a British Retail Consortium for Food Safety 
(BRC), které jsou ve Vitaru zavedeny. Nezbytná 
je samozřejmě i  bezproblémová zpracovatel-
nost obalových materiálů na našich výrobních 
linkách. Splňovat musí i požadavky našich de-
signérů na realizovatelnost grafiky – aby to, co 
navrhli, umožnovala daná technologie a mate-
riál věrně vytisknout.

Svět balení:
Jaké nároky kladete na dodavatele obalů?

Martin Kurdiovský:
U  dodavatelů je pro nás důležitá spolehlivost 
v  dodávkách, stabilní kvalita dodávek – tedy 
stoprocentně dodržovaná po celou dobu, bez 
výkyvů, dodržování dohodnutých termínů. Sna-
žíme se nakupovat primárně od evropských do-
davatelů, naprostá většina našich obalů pochází 
z Česka, Slovenska, Maďarska a Švédska.

Svět balení:
Pro obaly jsou důležité i certifikace…

Martin Kurdiovský:
Certifikáty BRC a IFS nám definují požadavky na 
bezpečnost a kvalitu obalů – musí být vhodné 
pro styk s potravinou, mít migrační testy potvr-
zující, že se z nich neuvolňuje žádná nežádoucí 
látka atd. U  dodavatelů průběžně děláme do-
davatelské audity, kvalitu obalů kontrolujeme 
u každé dodávky na vstupu. I my jsme pravidelně 
auditovaní nezávislými firmami, jež kontrolují, že 
námi používané obaly, suroviny a procesy jsou 
v pořádku.

Svět balení:
Pomohla vám tato pravidla a postupy se lépe 

vypořádat s  opatřeními proti ší-
ření koronaviru?

Martin 
Kurdiovský:

Určitě ano, na rozdíl od jiných 
výrobních podniků je v potravi-
nářství dodržování vysoké míry 
hygieny standardem. Nošení 
roušek, mytí a dezinfekce rukou 
jsou běžně nastavené procesy, 

pravidelná sanitace prostor a za-
řízení také.

Svět balení:
Přijímali jste nová opatření?

Martin Kurdiovský:
Museli jsme samozřejmě splnit všechna 

nařízení vlády, která byla vydána. Mimo 
to jsme zastavili vstup návštěv a  ci-

zích osob do prostor firmy. Řidiči, kteří 
zajišťují přepravu vstupních materiálů a ho-

tových výrobků, nás musí informovat, jestli ne-
byli v rizikové zemi nebo lokalitě v ČR. Také jim 
měříme tělesnou teplotu, už před povinným 
nošením roušek dostávali při vjezdu do areálu 
sadu roušky a jednorázových rukavic, které mu-

už máme navrženou u  předchozích příchutí, 
tady jen testujeme kombinace a  sílu aromat. 
Také design výrobků je daný a připravuje se jen 
jeho variace.

Když se ale bavíme o  zcela novém projektu – 
nová výrobková řada, nově používané techno-
logie nebo suroviny, nový designový směr nebo 
nové typy obalů, trvá vývoj několik měsíců, půl 
roku nebo i rok. Nový projekt zahrnuje většinou 
kombinaci několika těchto faktorů.

Svět balení:
Můžete popsat postup u novinek konkrétněji?

Martin Kurdiovský:
Prvotní nápad se rozpracovává do několika va-
riant návrhů, připravují se postupně vzorky, 
které se mění a  ladí, děláme vývojové a  poté 
i  poloprovozní zkoušky, zda vybraný návrh je 
zpracovatelný ve výrobě. Například jestli lze 
směs zpracovat do tablet, zda se tablety ne-
lámou, zda má finální výrobek požadované 
vzhledové, fyzikální a chuťové vlastnosti. Těch 
proměnných je mnoho.

Co se týká designu obalů, máme interní grafické 
studio, ve kterém naši designéři společně s pro-
duktovými manažery pracují na vzhledu obalu, 
řeší jeho tvar, případné zušlechtění jako prin-

dor, horkou ražbu nebo 
embos. Vždy také 

děláme pretesty 
v místě prodeje.

Svět balení:
S  jakou škálovatelností výroby můžete počí-
tat?

Martin Kurdiovský:
Velikost šarže je vždy kompromisem mezi eko-
nomičností a  bezpečností. Samozřejmě čím 
větší šarže, tím je výroba ekonomičtější. Mini-
mální výrobní množství pro nás představuje 
1000 kusů finálních výrobků, těch případů je 
ale minimum. Nejvyšší šarži držíme na 360  kg 
vstupní směsi, tuto šarži dělíme na partie po 
60 kg, a to z důvodu dohledatelnosti použitých 
surovin, a tedy i bezpečnosti produktu.

U  Capri-Sunu používáme největší šarži po 
170 000 sáčků, kdy každý karton po 10 sáčcích je 
také přesně dohledatelný – značíme jej datem, 
hodinou a minutou, kdy a z které sjel linky.

Svět balení:
Jak dlouho trvá vývoj doplňku stravy včetně 
návrhu jeho obalu?

Martin Kurdiovský:
Je to dost individuální a záleží na typu projektu 
a stupni jeho inovace. Pokud chceme mít novou 
příchuť našeho šumivého céčka a doplnit jej do 
stávající produktové řady, můžeme to realizovat 
v rámci několika týdnů. Recepturu a technologii 

Foto: V
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Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

S dodavateli se daří vy-
jednat standardizovaná 
balení. Jiné je to u zákazníků, 
protože každý používá své spe-

cifické obaly. Na-
příklad Daimler má 
vlastní malé KTP a Fau-
recia vyžaduje skládací 
železné klece. 
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seli mít po celou dobu, než odjeli. Také nesmějí 
vstupovat do našich budov, aby se nedostali do 
kontaktu s více osobami, než je nezbytně nutné.

Po každé nakládce a  vykládce dezinfikujeme 
madla paletových vozíků. Na vrátnici i na všech 
ostatních pracovištích byly doplněny zásob-
níky s  dezinfekcí na ruce. Upravili jsme i  režim 
v  šatnách zaměstnanců a  v  jídelně, abychom 
minimalizovali počet osob, které se na těchto 
místech potkávají.

Svět balení:
Roste všeobecně zájem o bezpečnostní prvky 
obalů – uzávěry, značení či fólie?

Martin Kurdiovský:
Bez bezpečnostních prvků obalů jsme doplňky 
stravy nikdy nevyráběli, je to legislativní požada-
vek, který standardně dodržujeme. A nedovedu 
si představit, že by někdo v současné době na 
trh dodával doplňky stravy, které by tyto poža-
davky nesplňovaly.

Bezpečnostní prvky, jež zaručují, že primární 
spotřebitelský obal je neporušený, jsou u  nás 
například pojistky na uzávěrech tub nebo dóz, 
bezpečnostní kroužek na lahvičkách, ochranný 
sleeve na krabičkách Energit. U  blistru v  pří-
padě otevření dochází k porušení fólie, u sáčku 
a stick -packu se daný obal roztrhne. Každý výro-
bek značíme číslem šarže a datem exspirace. Na 
obalu samozřejmě uvádíme i kompletní složení 
výrobku a všechny další požadované informace.

Svět balení:
Používáte terciární balení?

Martin Kurdiovský:
Výrobky balíme skupinově do displejů, kartonů 
a  na palety. Obecně se ale snažíme terciární 
obaly odbourávat a eliminovat tak nadbytečný 
odpad. U některých typů zboží jsme eliminovali 
balení do přepravních kartonů a balení displejů 
do fólií. Krabičky vkládáme do displejů, které 
rovnou skládáme na paletu, celou paletu pak 
zavineme do fólie.

Svět balení:
Exportujete některé zboží v bulku?

Martin Kurdiovský:
Pouze na základě smluvního vztahu jako ko-
operační výrobu pro naše obchodní partnery, 
nikdy ne pro koncového zákazníka. Jedná se ale 
o  málo častý požadavek. V  případě expedice 
v  bulku kapsle vyrobíme, bezpečně zabalíme 
a předáváme zákazníkovi, který si sám zajišťuje 
balení a distribuci pod svou značkou a za finální 
výrobek nese plnou zodpovědnost.

Svět balení:
Jak zboží skladujete a jaké nároky kladou vaše 
produkty na oblast logistiky?

Martin Kurdiovský:
Skladujeme z  90  % suché směsi, které nejsou 
choulostivé na teplo a na světlo a lze je tak skla-
dovat za běžných podmínek, v teplotách od 10 
do 25 stupňů Celsia. Výjimkou jsou ovocné kon-
centráty pro výrobu nápojů, které skladujeme 
v  chladu při teplotě do pěti stupňů. Všechny 
naše sklady jsou vybaveny monitoringem tep-
loty a  vlhkosti, skladovací podmínky kontrolu-
jeme a regulujeme.

Svět balení:
V  poslední době se hodně hovoří 
o udržitelnosti a ekologičnosti balení. 
Promítá se to nějak do oblasti balení va-
šeho sortimentu?

Martin Kurdiovský:
Určitě ano, třeba již zmiňovanou redukcí pře-
pravních obalů. Poptávku po ekologickém hle-
disku od zákazníků vnímáme a  my chceme jít 
tímto směrem. Aktuálně na trh uvádíme novou 
řadu Vitar Eko, která na tyto požadavky reaguje.

Svět balení:
Nakolik jsou obaly, jež uvádíte na trh, recyklo-
vatelné a je kritérium materiálové recyklo-
vatelnosti důležité při výběru obalů?

Martin Kurdiovský:
Důležité pro nás je. Zároveň 
ale stále musíme vyhovět 
požadavkům legislativy. 
Nemůžeme třeba prodá-
vat tzv. bezobalově nebo balit 
jen do obyčejného papíru, který 
pro pouští vlhkost. Z námi použitých 
mate riá lů je naprostá většina recyklova-
telná, jsou papírové, plastové nebo kovové.

Zákazníci od nás vyžadují maximální variabi-
litu, ale vidíme již zmiňovaný příklon k  ekologii 
a re cyklovatelnosti. Snažíme se o co nejmenší 
objem odpadů, což je zároveň i  ekonomické. 
Výrobci sami začínají nabízet ekologicky šetr-
nější obaly – fólie, dózy, tuby. Nabízejí alterna-
tivu v podobě biologicky odbouratelných plastů 
z derivátu kukuřice nebo cukrové třtiny. Sekun-
dární přepravní obaly si necháváme vyrábět 
převážně z recyklátu. Vše ale samozřejmě musí 
být s ohledem na funkčnost a legislativu – obaly 
stále musí splňovat bezpečnostní vlastnosti.
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Svět balení:
Co musí splňovat obaly, které poptáváte pro 
své produkty?

Martin Kurdiovský:
Obaly musí odpovídat legislativním požadav-
kům na zdravotní nezávadnost a  bezpečnost, 
musí vyhovovat kritériím certifikace potravinář-
ských standardů International Food Standard 
(IFS) a British Retail Consortium for Food Safety 
(BRC), které jsou ve Vitaru zavedeny. Nezbytná 
je samozřejmě i  bezproblémová zpracovatel-
nost obalových materiálů na našich výrobních 
linkách. Splňovat musí i požadavky našich de-
signérů na realizovatelnost grafiky – aby to, co 
navrhli, umožnovala daná technologie a mate-
riál věrně vytisknout.

Svět balení:
Jaké nároky kladete na dodavatele obalů?

Martin Kurdiovský:
U  dodavatelů je pro nás důležitá spolehlivost 
v  dodávkách, stabilní kvalita dodávek – tedy 
stoprocentně dodržovaná po celou dobu, bez 
výkyvů, dodržování dohodnutých termínů. Sna-
žíme se nakupovat primárně od evropských do-
davatelů, naprostá většina našich obalů pochází 
z Česka, Slovenska, Maďarska a Švédska.

Svět balení:
Pro obaly jsou důležité i certifikace…

Martin Kurdiovský:
Certifikáty BRC a IFS nám definují požadavky na 
bezpečnost a kvalitu obalů – musí být vhodné 
pro styk s potravinou, mít migrační testy potvr-
zující, že se z nich neuvolňuje žádná nežádoucí 
látka atd. U  dodavatelů průběžně děláme do-
davatelské audity, kvalitu obalů kontrolujeme 
u každé dodávky na vstupu. I my jsme pravidelně 
auditovaní nezávislými firmami, jež kontrolují, že 
námi používané obaly, suroviny a procesy jsou 
v pořádku.

Svět balení:
Pomohla vám tato pravidla a postupy se lépe 

vypořádat s  opatřeními proti ší-
ření koronaviru?

Martin 
Kurdiovský:

Určitě ano, na rozdíl od jiných 
výrobních podniků je v potravi-
nářství dodržování vysoké míry 
hygieny standardem. Nošení 
roušek, mytí a dezinfekce rukou 
jsou běžně nastavené procesy, 

pravidelná sanitace prostor a za-
řízení také.

Svět balení:
Přijímali jste nová opatření?

Martin Kurdiovský:
Museli jsme samozřejmě splnit všechna 

nařízení vlády, která byla vydána. Mimo 
to jsme zastavili vstup návštěv a  ci-

zích osob do prostor firmy. Řidiči, kteří 
zajišťují přepravu vstupních materiálů a ho-

tových výrobků, nás musí informovat, jestli ne-
byli v rizikové zemi nebo lokalitě v ČR. Také jim 
měříme tělesnou teplotu, už před povinným 
nošením roušek dostávali při vjezdu do areálu 
sadu roušky a jednorázových rukavic, které mu-

už máme navrženou u  předchozích příchutí, 
tady jen testujeme kombinace a  sílu aromat. 
Také design výrobků je daný a připravuje se jen 
jeho variace.

Když se ale bavíme o  zcela novém projektu – 
nová výrobková řada, nově používané techno-
logie nebo suroviny, nový designový směr nebo 
nové typy obalů, trvá vývoj několik měsíců, půl 
roku nebo i rok. Nový projekt zahrnuje většinou 
kombinaci několika těchto faktorů.

Svět balení:
Můžete popsat postup u novinek konkrétněji?

Martin Kurdiovský:
Prvotní nápad se rozpracovává do několika va-
riant návrhů, připravují se postupně vzorky, 
které se mění a  ladí, děláme vývojové a  poté 
i  poloprovozní zkoušky, zda vybraný návrh je 
zpracovatelný ve výrobě. Například jestli lze 
směs zpracovat do tablet, zda se tablety ne-
lámou, zda má finální výrobek požadované 
vzhledové, fyzikální a chuťové vlastnosti. Těch 
proměnných je mnoho.

Co se týká designu obalů, máme interní grafické 
studio, ve kterém naši designéři společně s pro-
duktovými manažery pracují na vzhledu obalu, 
řeší jeho tvar, případné zušlechtění jako prin-

dor, horkou ražbu nebo 
embos. Vždy také 

děláme pretesty 
v místě prodeje.

Svět balení:
S  jakou škálovatelností výroby můžete počí-
tat?

Martin Kurdiovský:
Velikost šarže je vždy kompromisem mezi eko-
nomičností a  bezpečností. Samozřejmě čím 
větší šarže, tím je výroba ekonomičtější. Mini-
mální výrobní množství pro nás představuje 
1000 kusů finálních výrobků, těch případů je 
ale minimum. Nejvyšší šarži držíme na 360  kg 
vstupní směsi, tuto šarži dělíme na partie po 
60 kg, a to z důvodu dohledatelnosti použitých 
surovin, a tedy i bezpečnosti produktu.

U  Capri-Sunu používáme největší šarži po 
170 000 sáčků, kdy každý karton po 10 sáčcích je 
také přesně dohledatelný – značíme jej datem, 
hodinou a minutou, kdy a z které sjel linky.

Svět balení:
Jak dlouho trvá vývoj doplňku stravy včetně 
návrhu jeho obalu?

Martin Kurdiovský:
Je to dost individuální a záleží na typu projektu 
a stupni jeho inovace. Pokud chceme mít novou 
příchuť našeho šumivého céčka a doplnit jej do 
stávající produktové řady, můžeme to realizovat 
v rámci několika týdnů. Recepturu a technologii 
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Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

S dodavateli se daří vy-
jednat standardizovaná 
balení. Jiné je to u zákazníků, 
protože každý používá své spe-

cifické obaly. Na-
příklad Daimler má 
vlastní malé KTP a Fau-
recia vyžaduje skládací 
železné klece. 
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Výroba obalů a jejich potřeba skládání a le-
pení má velmi dlouhé historické kořeny. 

V Číně byly použity archy zpracované 
kůry z moruše k balení potravin už 

v době 100–200 let př. n. l. Vývoj 
materiálů i  výroby se v  ná-

sledujících stoletích stále 
zdokonaloval. Velký rozvoj 

technologií nastal v 19. století, 
kdy vzniká řada firem. K  nejvý-

znamnějším patřila německá spo-
lečnost Jagenberg, která po spolupráci 

s  významnými výrobci (např. Ferdinand 
Porsche) uvedla na trh počátkem 50. let mi-

nulého století jednu z prvních plně automatic-
kých skládacích a lepicích linek.

V  průběhu 20.  století se zvyšovaly zejména 
objemy zpracovávaných zakázek, a  proto 

byl hlavní důraz kladen především na 
zvyšování výkonů skládaček a lepiček. 

Počátkem 21. století se trend začal 
výrazně měnit. A  opět souvisí 

s  vývojem na trhu s  obaly. 
Vzhledem k  vysokým ná-

rokům na variabilitu 
obalů a zejména vý-

raznému snižo-
vání průměrné 
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Plechový boom pokračuje: 
pivovary inovují a jdou do kovu!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na stránkách Světa balení již 11. května 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobiluVy nečtete stránky Svět balení? 
Sledujte www.svetbaleni.cz
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Přirozeným vývojem trhu se nároky na lepicí a  skládací 
linky výrazně změnily. V současnosti se na trhu s lepen-
kovými obaly setkáváme s velkou variabilitou často 
poměrně složitých konstrukcí. Kreativní návrháři 
vymýšlejí nové typy obalů, na jejichž výrobu 
mohou používat i řadu nových materiálů. 
Stroje pak musí umět skládat a  lepit 
nejenom sofistikované konstrukce 
či různě zušlechtěné povrchy 
lepenek, ale třeba i plasty.
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délky zakázky vyráběných sérií se hlavní důraz 
přesunul na stranu zkrácení tzv. přestavbových 
časů. V současné době nejvýznamnější světoví 
výrobci obalů tento trend řeší nákupem spíše 
specializovaných linek zaměřených na maxi-
mální výkon nebo naopak na maximální va-
riabilitu zakázek a výrobci skládaček-lepiček se 
tomuto trendu přizpůsobují. V našich oblastech 
stále bohužel přetrvává trend z minulosti koupit 
si co nejuniverzálnější stroj a pak s údivem zjis-
tit, že jeho efektivita není konkurenceschopná. 
Tato situace se zdaleka netýká jen výroby obalů, 
ale prakticky většiny výrobních segmentů.

V posledním období na trh výroby obalů stále 
více vstupují tzv. komerční tiskárny, které se 
tímto segmentem v minulosti nezabývaly. Spat-
řují zde příležitost na trhu se uplatnit, navýšit své 
marže a někdy využít i malou flexibilitu stávají-
cích tradičních výrobců obalů. V souvislosti se 
zvýšenou poptávkou trhu rozdílných zákazníků 
postupně významní výrobci přicházejí na trh 
s více výkonovými řadami lepiček-skládaček 
tak, aby si každý zákazník našel optimální 
model, přesně na míru své produkce.

KONTROLY KVALITY 
I ZVYŠOVÁNÍ MÍRY 
AUTOMATIZACE
V  současné době lze 
v  nabídce skládaček 
vysledovat hned několik 
výrazných vývojových trendů. 
Patří k nim především modularita 
stroje (množnost doplnění či rozší-
ření lepičky v budoucnu v závislosti na 
vývoji trhu a  požadavku zákazníků – tzv. 
LEGO typ), možnosti zařazení inline speci-
álních modulů, jako je např. aplikace  Braillova 
písma či kontrolní systémy. Dnes k  tolik po-
žadovaným systémům kontroly kvality patří 
především čtení kódů, sledování přítomnosti 
a  nánosu lepidla, a  zejména pak v  poslední 
době inline 100% inspekce kvality – zde někteří 
významní výrobci již dosahují extrémní dosa-
žitelné přesnosti rozlišení až 8K, což je nutné 
např. při kontrole malých a speciálních motivů. 
Kontrolu kvality s  vysokým rozlišením ocení 
producent např. při inspekci velmi drobného 
textu. Tlak na materiálové úspory vede na jedné 

straně ke zmenšování obalů, na straně druhé je 
však na menší plochu, v souvislosti s požadavky 
legislativy, nutno umísťovat stále více informací 
a textu. K lepení obalů se speciálními povrchy se 
používají technologie tzv. plazmy. Významnou 
oblastí je zvyšování plné automatizace lepiček. 
Přestavbu stroje i  výrobu výrazně urychluje 
a  zjednodušuje ukládání zakázek do paměti 
stroje a jejich vyvolání při opakování zakázek.

UDRŽITELNOST A SPOLEČENSKÁ 
ZODPOVĚDNOST
Dalším významným požadavkem souvisejí-
cím s  ochranou životního prostředí je vyrobit 
stroj ideálně s nulovými nebo minimálními ná-
roky na emise CO2 a skleníkových plynů. Mnozí 
výrobci skládaček-lepiček se chlubí tím, že 
právě jejich stroj je neutrální, tedy že při jeho 

výrobě nevzniká CO2. Zde se jedná spíše 
jen o  marketingový tah, protože není 

možno vyrobit stroj, při jehož výrobě 
nevznikal CO2. Existují však i spo-

lečensky zodpovědné firmy. 
Na trhu je výrobce, který 

zejména v  oblastech 
Afriky vysazuje pra-
videlně takový počet 

rychle rostoucích dřevin, 
aby množství CO2 vznikají-

cího při výrobě nahradila ade-
kvátní výsadba dřevin, které zpět 

přemění     CO2 na tolik potřebný kyslík 
přirozenou fotosyntézou.

Závěrem je třeba sdělit, že zejména výroba 
jednoduché lepičky již není pro většinu výrobců 
problémem. Naopak u některých dodavatelů je 
slabinou poskytování úplného servisu. U kvalit-
ního dodavatele technologie je samozřejmostí 
zajištění operativního a zejména cenově atrak-
tivního servisního zázemí, ideálně lokálním 
jazykem hovořících a  speciálně vyškolených 
instruktorů v dostatečném množství podle po-
třeby trhu. Péče o zákazníka by měla zahrnovat 
i  odborné poradenství profesionálně vyškole-
ných zástupců firem, a  to nejenom v  období 
před pořízením investice, ale následně i  po 
celou dobu provozu stroje. Někteří výrobci 
také nabízejí pomoc při vykoupení stávající, již 
nevyhovující technologie i  od konkurenčních 

    „U
niverzální le

vný stro
j 

bez plnohodnotné 

servisní p
odpory nemusí 

být v
ždy nejle

pší volbou.“

výrobců nebo přímo nabídnou protihodnotou 
zastaralé technologie vykoupit. Ty pak ještě 
mohou velmi dobře sloužit například v  jiných 
regionech, kde jsou požadavky na trhu s obaly 
výrazně nižší. Obrovským rizikem je investice 
od dealerů, kteří zastupují velké množství doda-
vatelů – kvůli častým změnám v zastoupení pak 
dochází k omezení či úplnému zastavení jakékoli 
podpory na daných trzích.

PŘIDANÁ HODNOTA JE 
DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ CENA
V  členských zemích EU mnoho výrobců jako 
zdroj financování svých investic využilo peněz 
z programů pro podporu projektů, což bohužel 
někdy výrazně znevýhodnilo firmy, které z něja-
kého důvodu na dotace nedosáhly. Tím došlo do 
určité míry k vytvoření konkurenčně nerovného 
prostředí. Následkem někdy i rozsáhlých inves-
tic na trhu v zemích bývalé východní Evropy do-
chází k situaci, že nabízené kapacity jsou vyšší, 
než trh žádá. Výsledkem je vyvolání obrovského 
snižování cen obalů vlivem přetlaku nabídky, 
tento tlak je přenášen na výrobce skládaček a le-
piček. Při investici je pak role ceny mnohdy nej-
důležitějším faktorem rozhodnutí. Po zakoupení 
levnějšího stroje teprve následně zákazník zjistí, 
že je mu nabízena pouze minimální podpora 
ze strany dodavatele. Servis může komplikovat 
i  okamžitý nedostatek náhradních dílů, které 
nejsou skladem alespoň v  některé dostupné 
zemi EU, a musí se tedy zajišťovat dodávky dílů 
ze vzdálených zemí, u kterých chybí vzájemná 
kompatibilita dílů a podobně.

Plechový boom pokračuje: 
pivovary inovují a jdou do kovu!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na stránkách Světa balení již 11. května 2020.

Jde to jednoduše  

i z mobiluVy nečtete stránky Svět balení? 
Sledujte www.svetbaleni.cz
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inzerce

Jaroslav Nykl
Heidelberg

„OD AUTOMATIZACE 
K ROBOTIZACI“
Konstrukční vývoj je zaměřen i  na pe-
riferie, jako jsou přednakladače a  plně 
automatické nebo poloautomatické 
baličky. Akcent je kladen i na předávání 
dat ze stroje do informačního systému 
zákazníků apod. V  současné době se 
také hodně využívají tzv. QR kódy. Trend 
zejména posledních několika let (souvi-
sející s  nedostatkem a  cenou pracovní 
síly) je využití plně automatických ro-
botů při nakládání a manipulaci s obaly, 
někteří významní výrobci pracují již na 
vývoji plně autonomního stroje.
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Výroba obalů a jejich potřeba skládání a le-
pení má velmi dlouhé historické kořeny. 

V Číně byly použity archy zpracované 
kůry z moruše k balení potravin už 

v době 100–200 let př. n. l. Vývoj 
materiálů i  výroby se v  ná-

sledujících stoletích stále 
zdokonaloval. Velký rozvoj 

technologií nastal v 19. století, 
kdy vzniká řada firem. K  nejvý-

znamnějším patřila německá spo-
lečnost Jagenberg, která po spolupráci 

s  významnými výrobci (např. Ferdinand 
Porsche) uvedla na trh počátkem 50. let mi-

nulého století jednu z prvních plně automatic-
kých skládacích a lepicích linek.

V  průběhu 20.  století se zvyšovaly zejména 
objemy zpracovávaných zakázek, a  proto 

byl hlavní důraz kladen především na 
zvyšování výkonů skládaček a lepiček. 

Počátkem 21. století se trend začal 
výrazně měnit. A  opět souvisí 

s  vývojem na trhu s  obaly. 
Vzhledem k  vysokým ná-

rokům na variabilitu 
obalů a zejména vý-

raznému snižo-
vání průměrné 
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redaktorka
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Přirozeným vývojem trhu se nároky na lepicí a  skládací 
linky výrazně změnily. V současnosti se na trhu s lepen-
kovými obaly setkáváme s velkou variabilitou často 
poměrně složitých konstrukcí. Kreativní návrháři 
vymýšlejí nové typy obalů, na jejichž výrobu 
mohou používat i řadu nových materiálů. 
Stroje pak musí umět skládat a  lepit 
nejenom sofistikované konstrukce 
či různě zušlechtěné povrchy 
lepenek, ale třeba i plasty.
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BALICÍ STROJE SMĚŘUJÍ 
K VYŠŠÍMU VÝKONU

Zpracováno na základě informací od dodavatelů

NÁZEV 
LEPICÍHO 
STROJE

Diana Smart 55/80/115 EXPERTFOLD 110 KAMA FlexFold DGM  Smartfold Allpro 110

VÝROBCE 
(DODAVATEL)

Heidelberg (Masterwork) BOBST SA KAMA /
NAVETECH

DGM Carton Converting 
Equipment/ NAVETECH

Koenig & Bauer Duran

ZEMĚ PŮVODU 
VÝROBY 
STROJE

Slovensko Švýcarsko Německo Čína Turecko

MAX. RYCHLOST 
STROJE 
(V M/MIN.)

450 (NEW s opcí 
500 nebo 600)

450 200 400 400 

MAX. ROZMĚR 
SKLÁDAČKY 
(V MM)

1150 v rozloženém stavu 800 x 1100 520 1100 1100

MIN. ROZMĚR 
SKLÁDAČKY 
(V MM)

45 v rozloženém stavu 60 x 76 55 x 86 60 x 100 96 

MODULARITA ANO – plně modulární ANO ANO / plně 
automatizované 
nastavení/ paměť / 
inteligent. řízení

ANO / plně 
automatizované nastavení 
/paměť / inteligent. řízení

Ano

BRAILLE MODUL 
ANO/NE

ANO ANO ANO ANO K dispozici od 06/2020

BRAILLE 
MOŽNOST 
JEMNÉ 
SEŘÍZENÍ 
NÁSTROJŮ 
V PŘÍČNÉM 
SMĚRU

ANO s elektronickou 
kontrolou

ANO ANO / Automatické 
nastavení

ANO / Manuál K dispozici od 06/2020

BRAILLE 
ROZSAH 
APLIKACE 
BRAILLOVA 
PÍSMA 
V PŘÍČNÉM 
SMĚRU

po celé šíři lepičky 800, 
resp. 1150 mm dle modelu

ANO V celém rozsahu 1 agregát / 8 řad K dispozici od 06/2020

INSPEKCE 
KVALITY 
(ONLINE) 
ANO/NE

ANO ANO ANO ANO ANO

ROZLIŠENÍ 
INSPEKCE 
KVALITY 

4K (8K v černobílém 
rozlišení)

Podle vybraných opcí  
inspekce barev, inspekce 
písma, inspekce  podle 
PDF předlohy

ANO ANO ANO

MOŽNOST 
INSPEKCE 
METALICKÉ 
FÓLIE, 
HOLOGRAMŮ

 ANO/ANO Není uvedeno ANO ANO ANO

CO2 NEUTRÁLNÍ 
STROJ

ANO Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno
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Aby bylo moderní balicí pracoviště co nej-
efektivnější, je potřeba vytvořit takový typ 

pracoviště, aby co nejvíce urychlilo pro-
ces. Tedy jinými slovy: aby bylo pro 

obsluhu co nejpohodlněji a  nej-
účelněji zařízeno. Zatímco po-

psat účel balicích stolů není 
příliš obtížná záležitost, 
popsat samotnou balicí 

sestavu je o  dost obtížnější, 
protože podobně jako i u jiných 

typů zařízení či technologií existují 
různé varianty, které se liší konstrukcí, 

vybavením a pochopitelně i cenou.

Dodavatelé nabízejí pracovní stoly na míru 
každému klientovi, takže se lze setkat s  velmi 
jednoduchými (ale pro daný účel naprosto 

dostatečnými) stoly či s  vytvořením 
komplexního zázemí z  řady různých 

k tomu potřebných prvků. Ať tak či 
onak, existuje hned několik typů 

stolů, se kterými lze účelně 
pracovat. Jde např. o sta-

bilní, výškově nastavi-
telné, ergonomické 

pracovní či sta-
vebnicové pra-

covní stoly, 
vždy však 

Zatímco v západní Evropě zažívají pracovní balicí stoly v současnosti boom, 
náš trh se na masivní využití účelných ergonomických pracovišť, kde balicí stůl 
hraje jednu z hlavních rolí, teprve chystá. Výrobci i dodavatelé však hlásí, že 
zájem začíná stoupat.

Ergonomie 
zvyšuje výkon

TECHNOLOGIE

A
musí být prioritou jejich efektivní využití a pra-
covní pohodlí. Bohužel se totiž stále lze setkat 
s případy, kdy společnosti balí své produkty na 
starých školních lavicích, obalové materiály mají 
rozmístěné různě po hale a vzhledem ke zvyšu-
jící se poptávce pak má firma nespokojené za-
městnance trpící bolestmi zad.

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS JE FLEXIBILITA
Například společnost má vlastního dodavatele, 
se kterým firma na základě požadavků klienta 
komunikuje a spoluvytváří stoly přesně na míru. 
Zájem o  stoly je především ze strany logistic-
kých a  přepravních firem nebo distribučních 
center, kde se zboží musí mnohdy například vy-
balit a zabalit do menších obalů. Velký zájem je 
i ze strany e-shopů, kdy se v jejich skladech balí 
nejčastěji zásilky do menších krabic.

Díky robustním konstrukcím lze stoly využívat 
i  k  balení těžkých produktů. Raja dodává i  do 
kanceláří, odkud se posílají například vzorky 
nebo další věci, které je potřeba zabalit. Obecně 
lze konstatovat, že největším přínosem stolů je 
flexibilita. Stoly se dají pořídit s různými kompo-
nenty, které jednak usnadňují práci a  jednak ji 
mohou určitým způsobem zpříjemnit. Není jistě 
nic příjemného se celý den hrbit u stolu, který 
neodpovídá výšce zaměstnance a  pro balicí 
potřeby musí neustále sahat na místa, která jsou 
těžko dostupná. Ke stolům, které Raja nabízí, 
se často dodávají nastavitelné police. Pro po-
hodlí zaměstnance firmy často poptávají také 
gumové podložky, které napomáhají pro lepší 

postoj u stolů, a nebolí tak záda. Úhel polic se 
dá měnit také podle potřeb. Výhodou stolů 

je i nastavitelná výška samotných stolů. 
Pokud se tedy u  stolů střídají zaměst-

nanci, takovou funkci určitě ocení.

ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA O BALICÍ 
PRACOVIŠTĚ
Každá firma přemýšlí, jak balit rychleji a efektiv-
něji. Balicí stoly dnes nejčastěji používají středně 
velké firmy zabývající se rozesílkou vlastních vý-

robků nebo zboží nabízeného např. prostřed-
nictvím internetových obchodů, jinými slovy 
hlavně segment e-commerce, který je v  sou-
časnosti nejvíce rostoucím odvětvím. Tento, ale 
i další segmenty má různé požadavky na balení. 
Servisbal Obaly vyvinul obalové pracoviště mo-
dulárního charakteru tak, aby každé pracoviště 
bylo zcela individuální záležitostí. Pokud se balicí 
pracoviště opravdu přizpůsobí potřebám da-
ného klienta, největším přínosem je bezesporu 
zvýšená efektivita celého balení. Je tím myšlen 
nejen počet zabalených produktů za jednotku 
času, ale také úspora pracovního místa.

V  současnosti patří k  nejprodávanějším stoly 
s  řezacím a  odvinovacím stojanem pro balicí 
materiály v rolích doplněné o police s pořadači 

Jana Žižková
redaktorka

 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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20 let
o moderních technologiích

Silvie 
Tökölyová
specialistka pro 
marketingovou 
komunikaci
Raja

„BALICÍ STOLY JSOU 
TRENDY“
Firmy hledají pro své zaměstnance lepší 
a lepší pracovní podmínky. Jednou z nich 
je i možnost ergonomického nastavení 
balicích stolů a jejich modifikace. Ke sto-
lům se mohou pořídit desítky různých 
vylepšení, od různých držáků a  tyčí po 
otočné moduly. Mimo jiné se balicí stoly 
dají využít i k balicím linkám.
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práce. Úspory času lze dosáhnout rozumným 
uspořádáním materiálu, rozmístěním balicích 
pomůcek a v neposlední řadě osobní motivací 
zaměstnance v  příjemném pracovním pro-
středí. Náklady na ergonomické pracoviště se 
z výše popsaných důvodů sníží s vyšším výko-
nem, eliminací prostojů a v neposlední řadě se 
snižuje riziko onemocnění vznikajících z  ne-
správného držení těla.

na krabice či další materiály. Pokud má zákazník 
širší sortiment produktů, většinou potřebuje 
vyplnit volný prostor v obalu nějakou fixací. K to-
muto účelu lze integrovat dva systémy, a to jak 
na bázi papírů, tak technologii na výrobu vzdu-
chových polštářků. Zákazník si může mezi nimi 
vybrat nebo může používat oba. V  návaznosti 
na samotnou analýzu většinou vzejdou další 
potřeby, jako je integrace PC, monitoru, tiskárny 
atd. Balicí stoly však nemusí plnit svou funkci 
pouze v  rámci balicího pracoviště, lze je inte-
grovat i do některého výrobního řešení. Na balicí 
pracoviště lze navázat například technologie na 
zalepování či páskování krabic, ovinovací tech-
nologie, dopravníky apod.

V každém ohledu je velmi důležitá analýza bali-
cího procesu. Pokud společnost opravdu chce 
posunout svoje balicí pracoviště dále, nelze do-
poručit nákup bez předchozí konzultace pouze 
přes nejrůznější e-shopy, a  to ještě s  filtrem 
podle nejnižší ceny.

BALICÍ STOLY PRO KAŽDÉHO
K  dodavatelům vybavených balicích praco-
višť patří i Transpack CZ. Jako dodavatel kom-
plexního obalového materiálu spolupracuje 
výhradně s  výrobci balicích strojů na základě 
dlouholetých zkušeností. V  současné době 
firma pozoruje větší zájem od středních a ma-
lých společností. Rovněž rostou nároky ze-
jména zásilkových obchodů, které dosud balily 
tzv. v garáži a s nárůstem objednávek potřebují 
proces balení urychlit. V sousedním Německu 
je u  stolů vyžadována nastavitelná výška po-
mocí kliky nebo automatizovaně, s přídavným 
motorem.

Vždy je důležité, aby zákazník definoval své po-
žadavky co nejpřesněji. Úspěch nezávisí pouze 
na výkonech daného pracovníka a jeho schop-
nostech. Pracovní prostředí musí být v souladu 
s  náplní práce a  výkon podporovat. Výsled-
kem inteligentního ergonomického pracovi-
ště bude koncentrovaná, uvolněná a  efektivní 

Vladimir Kuric
ředitel
TransPak CZ

„PŘEHLEDNÉ 
PRACOVIŠTĚ SNIŽUJE 
CHYBOVOST“
Kromě dobrého poměru ceny a  vý-
konu hraje u optimalizovaného balicího 
pracoviště důležitou roli ergonomický 
design. Rozumné uspořádání požado-
vaných obalových materiálů zkracuje 
proces balení. Pracoviště působící vi-
zuálně příjemně navíc zvyšuje výkon 
a tím i rychlost balení. Přehledné a ukli-
zené pracoviště snižuje chybovost. Tyto 
ekonomické výhody lze pozorovat i  při 
minimálním počtu druhů obalového 
materiálu.
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musí být prioritou jejich efektivní využití a pra-
covní pohodlí. Bohužel se totiž stále lze setkat 
s případy, kdy společnosti balí své produkty na 
starých školních lavicích, obalové materiály mají 
rozmístěné různě po hale a vzhledem ke zvyšu-
jící se poptávce pak má firma nespokojené za-
městnance trpící bolestmi zad.

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS JE FLEXIBILITA
Například společnost má vlastního dodavatele, 
se kterým firma na základě požadavků klienta 
komunikuje a spoluvytváří stoly přesně na míru. 
Zájem o  stoly je především ze strany logistic-
kých a  přepravních firem nebo distribučních 
center, kde se zboží musí mnohdy například vy-
balit a zabalit do menších obalů. Velký zájem je 
i ze strany e-shopů, kdy se v jejich skladech balí 
nejčastěji zásilky do menších krabic.

Díky robustním konstrukcím lze stoly využívat 
i  k  balení těžkých produktů. Raja dodává i  do 
kanceláří, odkud se posílají například vzorky 
nebo další věci, které je potřeba zabalit. Obecně 
lze konstatovat, že největším přínosem stolů je 
flexibilita. Stoly se dají pořídit s různými kompo-
nenty, které jednak usnadňují práci a  jednak ji 
mohou určitým způsobem zpříjemnit. Není jistě 
nic příjemného se celý den hrbit u stolu, který 
neodpovídá výšce zaměstnance a  pro balicí 
potřeby musí neustále sahat na místa, která jsou 
těžko dostupná. Ke stolům, které Raja nabízí, 
se často dodávají nastavitelné police. Pro po-
hodlí zaměstnance firmy často poptávají také 
gumové podložky, které napomáhají pro lepší 

postoj u stolů, a nebolí tak záda. Úhel polic se 
dá měnit také podle potřeb. Výhodou stolů 

je i nastavitelná výška samotných stolů. 
Pokud se tedy u  stolů střídají zaměst-

nanci, takovou funkci určitě ocení.

ROZŠÍŘENÍ PORTFOLIA O BALICÍ 
PRACOVIŠTĚ
Každá firma přemýšlí, jak balit rychleji a efektiv-
něji. Balicí stoly dnes nejčastěji používají středně 
velké firmy zabývající se rozesílkou vlastních vý-

robků nebo zboží nabízeného např. prostřed-
nictvím internetových obchodů, jinými slovy 
hlavně segment e-commerce, který je v  sou-
časnosti nejvíce rostoucím odvětvím. Tento, ale 
i další segmenty má různé požadavky na balení. 
Servisbal Obaly vyvinul obalové pracoviště mo-
dulárního charakteru tak, aby každé pracoviště 
bylo zcela individuální záležitostí. Pokud se balicí 
pracoviště opravdu přizpůsobí potřebám da-
ného klienta, největším přínosem je bezesporu 
zvýšená efektivita celého balení. Je tím myšlen 
nejen počet zabalených produktů za jednotku 
času, ale také úspora pracovního místa.

V  současnosti patří k  nejprodávanějším stoly 
s  řezacím a  odvinovacím stojanem pro balicí 
materiály v rolích doplněné o police s pořadači 

Jana Žižková
redaktorka
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svetbaleni.cz

svetbaleni
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20 let
o moderních technologiích

Silvie 
Tökölyová
specialistka pro 
marketingovou 
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„BALICÍ STOLY JSOU 
TRENDY“
Firmy hledají pro své zaměstnance lepší 
a lepší pracovní podmínky. Jednou z nich 
je i možnost ergonomického nastavení 
balicích stolů a jejich modifikace. Ke sto-
lům se mohou pořídit desítky různých 
vylepšení, od různých držáků a  tyčí po 
otočné moduly. Mimo jiné se balicí stoly 
dají využít i k balicím linkám.
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Každá nadrozměrná zásilka má svá specifika, ale 
v obecnějším smyslu je při návrhu konstrukce 

obalu a balicího plánu nutné přihlédnout 
k  celému logistickému řetězci. „Tedy 

nejen i k podmínkám v místě balení, 
ale k počtu a způsobu překládek 

po celé trase až po manipulaci 
či skladování v  cílové de-

stinaci,“ vysvětluje Michal 
Kment, jednatel společ-

nosti Kment.

V  první řadě je třeba zjistit, jak se 
bude se zabalenou nadrozměrnou zá-

silkou dále manipulovat, tedy zda půjde 
o  obal nosný nebo nesený, a  podle toho 

se obal navrhne. Tomáš Körner, vedoucí pro-
jektu Obaly ve společnosti Geis CZ, vysvětluje: 
„U beden nesených je potřeba myslet na otvory 

pro nosné prvky, zatímco u beden nosných 
je potřeba myslet na ochranné profily dna 

a víka a dostatečné vyztužení víka proti 
působení příčných sil.“ U  nákladů, 

kde není vyžadováno pevné 
opláštění, většina těchto pro-

blémů odpadá.

V případě nadrozměrných balení je zapotřebí brát vždy v potaz hmotnost, velikost i následný způsob přepravy 
zásilky. Klíčové je nejen zvolit vhodný obal, ale také nadrozměrný náklad správně ukotvit.

U nadrozměrných 
zásilek nepodceňte 
správný obal a fixaci

TRANSPORTNÍ BALENÍ

K
DŘEVO JAKO TRVALKA
V případě nadrozměrných zásilek, i přes trend 
úspornějších balení pouze do teplem smršti-
telných fólií, stále zastává nezastupitelnou roli 
celodřevěný obal. „A to zejména díky ochraně 
před mechanickým poškozením, jehož riziko je 
u nadrozměrného balení vysoké zejména při vy-
kládce či překládce, ale i při fixaci na doprav-
ním prostředku,“ konstatuje Michal Kment.

V  praxi jde často o  kombinaci dře-
věného obalu a  teplem smršti-
telné fólie. „Vše záleží na 
požadavcích zákazníka 
– pokud požaduje zvý-
šenou ochranu proti 
m e c h a n i c k é m u 
poškození, je 
nejvhodnější 
uzavřená 

David Čapek
redaktor

 david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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Volba zkušeného externího 
partnera v oblasti transportního 

balení šetří čas. 
Navíc další pohled 
na věc přináší určitě 
oživení.
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tato přeprava realizuje ve standardním režimu. 
„Tento fakt ovlivňuje náklady i  dobu přepravy, 
do které je nutné započítat čas potřebný na po-
volení a vyřízení administrativních náležitostí,“ 
doplňuje David Marouš.

bedna, například z OSB desek nebo překližky,“ 
popisuje Tomáš Körner. Pokud se požadavek 
týká „jen“ ochrany proti korozi, může být posta-
čující bariérová hliníková fólie v kombinaci s vy-
soušedly nebo v poslední době hojně po užívaná 
PE fólie obsahující inhibitory koroze.

Z  hlediska fixace je stejně jako u  obalů nutné 
přistupovat ke každé zakázce individuálně a být 
vždy připravený nad rámec běžné praxe, dopo-
ručuje Pavel Trnka, manažer nadrozměrných 
přeprav ve společnosti DB Schenker. Zmiňuje 
konkrétní příklad přepravy rozměrných zásob-
níků na zkapalněný zemní plyn z  Děčína, kdy 
bylo na základě požadavků zákazníka ze Skotska 
zapotřebí použít speciální fixační materiál a bře-
meno pomocí svářecí techniky pevně ukotvit. 
K fixacím v běžném provozu se pak používají ob-
vyklé prostředky, jako jsou pásy, popruhy, řetězy 
nebo plachty.

DETAILNÍ PLÁN V PŘEDSTIHU
Nadrozměrné přepravy jsou zpravidla pláno-
vány dlouhé měsíce dopředu a naprostá většina 
pochybení nebo jiných komplikací by se měla 
během tohoto procesu odhalit a odstranit. U za-
davatelů je častým problémem chyba lidského 
faktoru, jako je například chybně udaný rozměr 
nebo váha nákladu, upozorňuje Pavel Trnka 
a dodává: „Každý kus se posuzuje individuálně. 

Základem je znát přesné rozměry, hmotnost, 
polohu těžiště a  konstrukční prvky každého 
kusu. Výrobce je dále povinen uvést informace, 
kde a  v  jakých bodech lze zboží manipulovat 
a fixovat.“

Při balení nadrozměrných nákladů je zapotřebí 
brát v úvahu i rozměrová omezení po celou trasu 
pozemní přepravy. „Nadrozměrné zásilky cestují 
do přístavu často přes tři až čtyři země, které 
mohou mít jiný předpis, váhový limit, rozměrové 
omezení, toto vše je třeba zohlednit při návrhu 
balení,“ podotýká Pavel Škoda, obchodní ředitel 
společnosti Strojbal. Nejčastější chyby se podle 
něj dělají v nedostatečné fixaci, kdy během pře-
pravy dojde k posunutí a následnému poškození 
zařízení. Nezřídka se také bohužel stává, že ma-
nipulace v přístavu nerespektuje signalizaci na 
obalu a manipulační pokyny.

„Způsob přepravy je pro plánování transportu 
nadrozměrných zásilek naprosto zásadní. Ně-
které výrobky, respektive obaly, jsou nadroz-
měrné při přepravě po silnici, ale železnice je 
zvládne přepravit jako běžné,“ poznamenává 
David Marouš, aplikační inženýr ve společnosti 
Cordstrap. A uvádí příklad, kdy zásilka o hmot-
nosti 50 tun a šířce 3100 mm je z hlediska silniční 
přepravy kvalifikována jako nadrozměrný náklad 
jak hmotností, tak šířkou. Na železnici se ale 
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„ÚSPORY NEMAJÍ BÝT 
NA ÚKOR KVALITY“
Nadrozměrná přeprava je specifická dis-
ciplína, která není příliš ovlivněna trendy. 
Vliv na přepravu mohou mít restrikce 
nebo naopak podpora specifického 
způsobu přepravy, které ovlivňují boj sil-
ničních a  železničních přepravců, dále 
pak dostupnost kapacit v kontejnerové 
přepravě, jako jsou například flatracky 
na terminálech V Česku a na Sloven-
sku. Společnosti se budou snažit snížit 
náklady třeba přechodem z  balení do 
beden na teplem smrštitelné fólie, ale 
otázkou zůstává, zda zůstane zacho-
vána kvalita ochrany před mechanickým 
poškozením při manipulaci a zejména při 
skladování v místě určení.
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stinaci,“ vysvětluje Michal 
Kment, jednatel společ-

nosti Kment.

V  první řadě je třeba zjistit, jak se 
bude se zabalenou nadrozměrnou zá-

silkou dále manipulovat, tedy zda půjde 
o  obal nosný nebo nesený, a  podle toho 

se obal navrhne. Tomáš Körner, vedoucí pro-
jektu Obaly ve společnosti Geis CZ, vysvětluje: 
„U beden nesených je potřeba myslet na otvory 

pro nosné prvky, zatímco u beden nosných 
je potřeba myslet na ochranné profily dna 

a víka a dostatečné vyztužení víka proti 
působení příčných sil.“ U  nákladů, 

kde není vyžadováno pevné 
opláštění, většina těchto pro-

blémů odpadá.

V případě nadrozměrných balení je zapotřebí brát vždy v potaz hmotnost, velikost i následný způsob přepravy 
zásilky. Klíčové je nejen zvolit vhodný obal, ale také nadrozměrný náklad správně ukotvit.

U nadrozměrných 
zásilek nepodceňte 
správný obal a fixaci
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K
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V případě nadrozměrných zásilek, i přes trend 
úspornějších balení pouze do teplem smršti-
telných fólií, stále zastává nezastupitelnou roli 
celodřevěný obal. „A to zejména díky ochraně 
před mechanickým poškozením, jehož riziko je 
u nadrozměrného balení vysoké zejména při vy-
kládce či překládce, ale i při fixaci na doprav-
ním prostředku,“ konstatuje Michal Kment.

V  praxi jde často o  kombinaci dře-
věného obalu a  teplem smršti-
telné fólie. „Vše záleží na 
požadavcích zákazníka 
– pokud požaduje zvý-
šenou ochranu proti 
m e c h a n i c k é m u 
poškození, je 
nejvhodnější 
uzavřená 
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Počínaje 1.  lednem 2020 přestala značka Gambrinus stáčet a  prodávat pivo v  PET lahvích. Sníží tak 
 produkci plastů o 334 tun ročně. Nejde ovšem o jediný krok, který společnost realizuje směrem k posílení 
udržitelnosti obalů svých pivních značek.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NA CESTĚ 
K UDRŽITELNÝM OBALŮM

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Konec 
používání 
PET lahví
Pivní značky Gambrinus a  Radegast 
přestaly od začátku letošního roku vy-
rábět a distribuovat pivo v PET lahvích. Pi-
vovar se na tento krok připravoval od loňského 
podzimu. Pivo obou značek v plastových obalech 
tak od ledna 2020 postupně mizelo z  regálů pro-
dejen a do několika dnů či maximálně týdnů již nebylo 
k dostání.

Recyklované plastové fólie
Gambrinus používá 100% recyklované plastové fólie, do kterých jsou ba-
leny plechovky v počtu 6 × 500 ml. Aktuálně se testují i 100% recyklované 
plastové fólie pro větší balení plechovek po 24 kusech. Tento typ fólií 
chce Plzeňský Prazdroj používat i pro ostatní pivní značky ze své 
produkce.

Dlouhodobá strategie
Rozhodnutí ukončit výrobu obou značek v plastu 
je prvním velkým krokem na cestě k  udrži-
telným obalům v  rámci celého portfolia 
Plzeňského Prazdroje a  je součástí 
dlouhodobé širší strategie udržitel-
nosti celé společnosti. Postupně 
budou následovat další pivní 
značky z  produkce nej-
většího tuzemského 
výrobce – tedy Velko-
popovický Kozel, 
Primus a Klasik.

GAMBRINUS BEZ PET LAHVÍ

VE ZKRATCE:

20 let
o případových studiích

Trvale usilujeme 
o minimalizaci dopadů 

našeho podnikání na životní 
prostředí. To platí i u naší obalové 

strategie. V současné době je až 78 % našich 
obalů vratných a znovupoužitelných, přitom 

všechny jsou recyklovatelné.

Roman Trzaskalik

marketingový ředitel

Plzeňský Prazdroj
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Vzhledem k tomu, že roste zájem spotřebitelů o nápoje v plechovkách zejména 
díky jejich nízké váze a poměrně rychlému vychlazení, se Plzeňský Prazdroj 

intenzivně zabývá také sběrem, tříděním a recyklací plechovek. Ty jsou již zhruba 
z poloviny vyrobeny z recyklátu. Jde o podstatný aspekt, protože znovupoužitím 

hliníku (tj. využitím recyklátu) se snižuje energetická náročnost celého výrobního procesu 
o 75–95 %.

Další výhodou je, že pro výrobu plechovek z recyklátu není třeba použít výhradně použité plechovky, 
ale lze využít jakýkoliv již použitý hliník – například z konzerv nebo obalů na spreje. „Naše plechovky 

jsou 100% recyklovatelné a na rozdíl od PET lahví lze plechovku, potažmo jakýkoliv obal z hliníku, 
recyklovat donekonečna. Kvalita recyklovaného hliníku bude vždy stejná jako hliníku primárního,“ 

poznamenává Roman Trzaskalik.

Celkově Plzeňský Prazdroj v roce 2019 prodal ve vratných skleněných lahvích 40 % 
vlastní produkce, sudy tvořily 32 %, plechovky 18 %, pivo v tanku 5 % a PET lahve 

měly rovněž pětiprocentní podíl.

GAMBRINUS BEZ PET LAHVÍ

Další podrobnosti najdete 

na www.plzenskyprazdroj.cz. 

Podívejte se!

Plzeňský Prazdroj omezuje jednorázové plasty, 
a jak uvádí, touto cestou hodlá jít i v budoucnu. 
Prvními značkami, které se jednorázových obalů 
začaly zbavovat, jsou Gambrinus a Radegast, 
ostatní značky budou postupně následovat. 
„Dále pracujeme na nových typech lahví pro 
ochucené příchutě nealkoholického piva 
Birell, které budou vyráběny z recyklovaných 
plastů. Už letos bychom chtěli Birell prodávat 
v PET lahvích s 25% podílem recyklovaného 
PET a náš cíl je podíl rPET postupně zvyšovat,“ 
poznamenává Roman Trzaskalik, marketingový 
ředitel Plzeňského Prazdroje. Birell vyhledávají 
spotřebitelé při různých venkovních aktivitách 
jako nápoj vhodný pro doplnění tekutin 
a od výrobce očekávají, že jim ho nabídne 
v nerozbitných uzavíratelných obalech.

Prvními značkami, které se jednorázových obalů 
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Počínaje 1.  lednem 2020 přestala značka Gambrinus stáčet a  prodávat pivo v  PET lahvích. Sníží tak 
 produkci plastů o 334 tun ročně. Nejde ovšem o jediný krok, který společnost realizuje směrem k posílení 
udržitelnosti obalů svých pivních značek.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ NA CESTĚ 
K UDRŽITELNÝM OBALŮM

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Konec 
používání 
PET lahví
Pivní značky Gambrinus a  Radegast 
přestaly od začátku letošního roku vy-
rábět a distribuovat pivo v PET lahvích. Pi-
vovar se na tento krok připravoval od loňského 
podzimu. Pivo obou značek v plastových obalech 
tak od ledna 2020 postupně mizelo z  regálů pro-
dejen a do několika dnů či maximálně týdnů již nebylo 
k dostání.

Recyklované plastové fólie
Gambrinus používá 100% recyklované plastové fólie, do kterých jsou ba-
leny plechovky v počtu 6 × 500 ml. Aktuálně se testují i 100% recyklované 
plastové fólie pro větší balení plechovek po 24 kusech. Tento typ fólií 
chce Plzeňský Prazdroj používat i pro ostatní pivní značky ze své 
produkce.

Dlouhodobá strategie
Rozhodnutí ukončit výrobu obou značek v plastu 
je prvním velkým krokem na cestě k  udrži-
telným obalům v  rámci celého portfolia 
Plzeňského Prazdroje a  je součástí 
dlouhodobé širší strategie udržitel-
nosti celé společnosti. Postupně 
budou následovat další pivní 
značky z  produkce nej-
většího tuzemského 
výrobce – tedy Velko-
popovický Kozel, 
Primus a Klasik.

GAMBRINUS BEZ PET LAHVÍ

VE ZKRATCE:

20 let
o případových studiích

Trvale usilujeme 
o minimalizaci dopadů 

našeho podnikání na životní 
prostředí. To platí i u naší obalové 

strategie. V současné době je až 78 % našich 
obalů vratných a znovupoužitelných, přitom 

všechny jsou recyklovatelné.

Roman Trzaskalik

marketingový ředitel

Plzeňský Prazdroj
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David Čapek
redaktor

 david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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Vlastní značky jsou běžné v kamenných prodejnách řetězců. Novinkou 
jsou však v online obchodech s potravinami. Jak na ně zareagují zákazníci, 
aktuálně zkouší online supermarket Rohlik.cz, který postavil vlastní brand 
Bez kompromisu.

ZNAČKA MÁ PODTRHNOUT 
NEKOMPROMISNÍ PŘÍSTUP 
K VÝBĚRU POTRAVIN I OBALŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE

O Rohlik.cz
Rohlik.cz je český online su-
permarket, jenž doručuje jídlo ve 
městě podle časových oken, a to do 
dvou hodin od objednání. Spotřebitelé 
zde nakoupí značkové produkty i  potra-
viny od lokálních pekařů, řezníků, zelinářů či 
farmářů. Aktuálně je v sortimentu přes 15 000 
položek. Za projektem stojí Tomáš Čupr, zakladatel 
Slevomatu a DameJidlo.cz.

Proč vlastní značka produktů?
Na začátku byla myšlenka vytvořit skupinu produktů, které budou 
kvalitní a u nichž e-shop bude garantovat „nekompromisní postoj k vý-
běru potravin, dodavatelů, tiskových materiálů i obalů“.

Spolupráce s agenturou
Zadáním bylo vytvořit střídmý design, ze kterého bude pa-
trný ekologický přístup k obalům, jednoduchost a mini-
malismus. Nejen vizuálně, ale i  například použitým 
počtem barev, jež zajistí snazší recyklaci. Nakonec 
vznikl koncept, kde za samotným názvem vlastní 
značky Bez kompromisu stojí Michaela Tho-
mas, majitelka agentury Butterflies & Hu-
rricanes. K  výběru názvu říká: „Spojila 
jsem si nekompromisní přístup 
 Rohlik.cz nejen ve výběru suro-
viny a  potraviny jako takové, 
ale i ve výběru dodavatelů, 
přístupu k obalům a de-
signu, který je co nej-
ekologičtější.“

ROHLIK.CZ NASTARTOVAL VLASTNÍ ZNAČKU

VE ZKRATCE:

20 let
o případových studiích

Etiketu chápu nejen 
jako informační panel, ale 

i jako plnohodnotný estetický 
zážitek. Někdy si dokonce otevřeně 

dělám legraci z naškrobených fotek jídel, 
běžně se vyskytujících na obalech jiných firem. 

U kuřecího paprikáše s vaječnými těstovinami tak najdete 
třeba syrové kuře, jež surfuje na paprice.

Markéta Šebková

autorka designu obalů 

jednotlivých produktů

„K
dy

ž s
yr

ov
é 
ku

ře
 su

rfu
je
“

Stanislav D. Břeň
na základě podkladů Rohlik.cz
šéfredaktor

  stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

U hlavních vizuálů je 
snahou držet obrázky 
v co nejjednodušším stylu 
vektorové grafiky a v barvách 
vycházejících z podstaty 
samotného jídla.

Hlavní identifikátory představují 
piktogramy na přední straně 
etikety, kde se nachází 
označení Veggie!, Vegan, 
Bio, Eko, Bez cukru, Domácí 
kuchyně, informace o vhodné 
recyklaci obalu a další.
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U tekutých výrobků bylo použito vratné sklo a vejce se balí do nasávané kartonáže. 
Obaly pro plátkové sýry jsou 100% recyklovatelné a vyrobené z monoPET. Rohlik.cz

uvádí, že se mu podařilo odlehčit obal až o 35 %. Spodní část fólie, která tvoří většinu 
hmotnosti obalu, je z 90 % vyrobena z recyklovaného PET. Sáčky na kávu se skládají zejména 

z recyklovaného papíru. Etikety jsou samolepicí z ekologického materiálu ve složení 15 % 
reziduum ječmene, 40 % recyklované vlákno, 45 % buničina ze dřeva.

S některými dodavateli měl e-shop vyzkoušenou dlouhodobou vzájemnou spolupráci. O to jednodušší 
byla shoda na vlastní značce, to se týkalo např. farmy Bio Vavřinec či Řeznictví a uzenářství u Dolejších. 

Zároveň byli osloveni noví dodavatelé, kteří sdílejí představu nabídnout zákazníkům co nejvyšší kvalitu. 
Domluvy ohledně obalů probíhaly také společně s výrobci a dodavateli. Při výběru nejvhodnějšího obalu 

a etiket bylo cílem spojit funkčnost, složení, udržitelnost a recyklovatelnost.

V marketingové kampani vystoupili nákupčí a pod výběr produktů se sami podepsali. A to včetně 
zakladatele Rohlik.cz Tomáše Čupra, který k marketingové kampani říká: „Rozhodli jsme se dát 

hlavu na špalek, protože si věříme a nebojíme se ani zpětné vazby od zákazníků. Osobně 
se s kolegy pod naše produkty podepisujeme a věříme jim natolik, že pokud nám někdo 

oznámí, že mu výrobek nechutnal, vrátíme mu dvojnásobek kupní ceny. To asi v českém 
retailu ještě nebylo.“

ROHLIK.CZ NASTARTOVAL VLASTNÍ ZNAČKU

Detaily o projektu 

na rohlik.cz/tema/rohlik-vlastni-privatni-znacka. 

Inspirujte se!

Rohlik.cz použil například 
etikety Crush range eko 
od společnosti Avery Dennison.

Primární barvy vlastní značky vycházejí z vizuální identity 
Rohlik.cz a jejo pastelových variací. Základem je ztmavená 
„rohlíkovská“ žlutá, kterou zákazníci znají z loga. Jelikož je 
portfolio produktů široké, nebylo možné se u jednotlivých 
skupin omezit pouze na jednotící barvu. V grafice se cíleně 
pracuje se soutiskem – barvy Pantone jsou nastavené 
s průhledností za účelem jejich úspory. 
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Vlastní značky jsou běžné v kamenných prodejnách řetězců. Novinkou 
jsou však v online obchodech s potravinami. Jak na ně zareagují zákazníci, 
aktuálně zkouší online supermarket Rohlik.cz, který postavil vlastní brand 
Bez kompromisu.

ZNAČKA MÁ PODTRHNOUT 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
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farmářů. Aktuálně je v sortimentu přes 15 000 
položek. Za projektem stojí Tomáš Čupr, zakladatel 
Slevomatu a DameJidlo.cz.

Proč vlastní značka produktů?
Na začátku byla myšlenka vytvořit skupinu produktů, které budou 
kvalitní a u nichž e-shop bude garantovat „nekompromisní postoj k vý-
běru potravin, dodavatelů, tiskových materiálů i obalů“.

Spolupráce s agenturou
Zadáním bylo vytvořit střídmý design, ze kterého bude pa-
trný ekologický přístup k obalům, jednoduchost a mini-
malismus. Nejen vizuálně, ale i  například použitým 
počtem barev, jež zajistí snazší recyklaci. Nakonec 
vznikl koncept, kde za samotným názvem vlastní 
značky Bez kompromisu stojí Michaela Tho-
mas, majitelka agentury Butterflies & Hu-
rricanes. K  výběru názvu říká: „Spojila 
jsem si nekompromisní přístup 
 Rohlik.cz nejen ve výběru suro-
viny a  potraviny jako takové, 
ale i ve výběru dodavatelů, 
přístupu k obalům a de-
signu, který je co nej-
ekologičtější.“

ROHLIK.CZ NASTARTOVAL VLASTNÍ ZNAČKU
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zážitek. Někdy si dokonce otevřeně 

dělám legraci z naškrobených fotek jídel, 
běžně se vyskytujících na obalech jiných firem. 

U kuřecího paprikáše s vaječnými těstovinami tak najdete 
třeba syrové kuře, jež surfuje na paprice.
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U hlavních vizuálů je 
snahou držet obrázky 
v co nejjednodušším stylu 
vektorové grafiky a v barvách 
vycházejících z podstaty 
samotného jídla.

Hlavní identifikátory představují 
piktogramy na přední straně 
etikety, kde se nachází 
označení Veggie!, Vegan, 
Bio, Eko, Bez cukru, Domácí 
kuchyně, informace o vhodné 
recyklaci obalu a další.
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Dopravníky jsou a  budou v  kontinuálních pro-
vozech s  většími průtoky materiálu a  zboží 

nezbytné a  principiálně se měnit zá-
sadně nebudou. Co se ale bude vyvíjet, 

jsou pohonné prvky a  jejich řízení. 
„Velký rozvoj je v  oblasti pohonů 

24 V a 48 V v kombinaci s de-
centralizovaným řízením, 

které přináší provozova-
teli provozní úspory, dále 

z  pohledu instalace zjed-
nodušení topologie sítí, řízení 

a lepší diagnostiky. Automatizace 
procesů v rámci interní logistiky je klí-

čová k rozvoji a dosažení růstu. V tomto 
oboru jde zejména o rychlost a bezchyb-

nost,“ říká Martin Kulheim, jednatel společ-
nosti Smartlog.

VYŠŠÍ RYCHLOST, VYŠŠÍ CENA
Dopravníky pro přepravky jsou v  převážné 
většině horizontální. Vertikálních je jen mini-
mum. „Obecně od dopravníku potřebujete 

vysoký dopravní výkon, tedy počet přepravek 
přemístěných za nějaký čas, např. hodinu. Ten 
můžete zvýšit tím, že zvýšíte rychlost doprav-
níku anebo hustotu přepravek na něm. Vedle 
toho sledujete cenu. Zvýšení rychlosti je de 
facto dáno hlavně motory a pohybujícími 
se elementy dopravníku, proto zde 
velmi rychle roste cena, pokud po-
třebujete zvýšit přepravní rych-
lost. Když ale budete zvyšovat 
hustotu přepravek, budete 
potřebovat zejména inte-
ligentnější čidla a  v  takovém 
případě by cena nemusela růst 
tak dramaticky, hlavně v budoucnu,“ 
popisuje Radek Panuš, obchodní ma-
nažer pro logistické systémy společnosti 
SSI Schaefer. Myslí si, že toto bude cesta, jak 
nabídnout v budoucnu zajímavější dopravníky.

Zahušťovat tok přepravek lze ve směru jízdy – 
to už se některým výrobcům daří. Anebo v příč-
ném směru na směr jízdy (např. dvě nebo i více 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Dopravníky jsou nedílnou součástí zejména 
skladů v segmentu e-commerce, ale nejen 
tam. Jedním z hlavních trendů poslední 
doby je posun směřující k větší bez-
pečnosti a snížení energetické 
náročnosti dopravníkových 
technologií. Výrazným 
trendem je automati-
zace.

D

Petr Neckař
redaktor

 petr.neckar@atoz.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

AUTOMATIZACE 
DOPRAVNÍKŮ 
OVLIVŇUJE EFEKTIVITU 
ŘÍZENÍ PROCESŮ

20
LET

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

Investice do dopravníkové 
techniky je investice do automati-

zace. Najít správné 
a efektivní řešení chce 
opravdu „fištrón“.
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koronavirus? Sdílejte zkušenosti!
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Automatizované dopravníky zefektivňují sklady
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přepravek vedle sebe). „Tady už se dostáváme 
do hypotetických úvah, jak by asi dopravníky 
v  budoucnu mohly vypadat. Pokud má pře-
pravka vhodné rozměry a ideálně stejný počátek 
a konec trasy, mohou se přepravovat obě sou-
časně, vedle sebe, aniž bych kladl větší nároky 
na úpravu konstrukce dopravníků. Jestli začátky 
anebo konce tras budou rozdílné, pak bude 
nutné upravit zásadním způsobem i konstrukci 
dopravníku, což se samozřejmě promítne do 
ceny. Další hypotetickou úvahou by mohlo být 
řízení dopravníku. Teď to funguje tak, že jsou do-
pravníky nejčastěji každých zhruba 75 cm vyba-
veny čidly, díky kterým naprosto přesně víme, 
kde se přepravka nachází. Mohu ji tedy zastavit, 
pokud dojde ke zpomalení těsně před ní,“ uvádí 
Radek Panuš. Současně jsou na dopravnících 
umístěny skenery 1D nebo 2D kódu, takže se ví, 
co v přepravce je, a hlavně kam se má přepravka 
doručit. A o tyto dvě funkce by se mohl postarat 
nějaký jiný systém, například systém lokalizace 
v reálném čase, tzv. RTLS. Ten by mohl jednot-
livé segmenty dopravníku řídit podle aktuální si-
tuace v celém provozu. Tedy pokud by došlo ke 
zpomalení daleko před přepravkou, už v tu chvíli 
by ji mohl zpomalit, jako to podobně funguje na 
dálnicích. „Na každou přepravku by se umístil 
čip, pomocí kterého by byla přesně známá po-
loha v prostoru, a vedle toho by i mohl nést in-
formaci o tom, o jakou přepravku se jedná. Díky 
tomu by odpadlo opravdu velké množství sen-
zorů,“ konstatuje Radek Panuš.

DECENTRALIZACE ŘÍZENÍ
Trendem posledních let je v  oblasti řízení do-
pravníků například decentralizace řízení s cílem 
minimalizovat nároky na řídicí systém dopravní-
kového systému jako celku. „Jednotlivé doprav-
níkové moduly jsou čím dál častěji autonomně 
řízeny pomocí řídících karet, které zajišťují jejich 
základní funkce a minimalizují tak množství pře-
nášených dat mezi nimi a  řídicím systémem. 
Dalším trendem je ovládání a vizualizace pomocí 
tabletů,“ sděluje František Vymazal, ředitel spo-
lečnosti Logsys. Potvrzuje, že co se týče trendů 
v  oblasti napájení, je patrný již zmíněný posun 
k napájení 24 nebo 48 V stejnosměrného napětí. 
Z toho pak vyplývají řešení rozdělení dopravníků 
na jednotlivé krátké zóny, které umožňují lepší 
kontrolu pohybu zboží, bezkontaktní kumulaci 

a výraznější využití tzv. sleep módu. „Jednotlivé 
zóny jsou spouštěny vždy jen na nezbytně nut-
nou dobu pro převezení materiálu a  následně 
se ihned zastavují, aby byly dalším přijíždějícím 
kusem znovu aktivovány. Spotřeba energie se 
tak automaticky mění podle objemu přepravo-
vaného zboží,“ podotýká František  Vymazal.

DŮRAZ NA EFEKTIVITU A FLEXIBILITU
Dopravníky jsou ale jen část – naprosto klíčo-
vou součástí takových technologických celků je 
sběr dat pro jejich následné zpracování. „Jedná 
se o jednoznačnou identifikaci zboží, nejčastěji 
1D, 2D kódy, RFID, dále systémy vážení a měření 
rozměrů. Výsledkem je jeden fungující celek 
spojený z komponent, systémů a subsystémů,“ 
vysvětluje Martin Kulheim. Nadřazené vrstvy, 
tedy systémy, se posunují více do aktivní, roz-
hodovací pozice s  rostoucí mírou možnosti 
parametrizace a  modularity. Řízení na úrovni 
samotných řídicích systémů dopravníků se staví 
více do pozice pasivní. „Provozovatelům to při-
náší větší flexibilitu a rychlost při implementaci 
změn v logice procesů, tím se snižují i náklady na 
realizaci změn,“ potvrzuje Martin Kulheim.
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Pokračování článku v Systémech Logistiky 186/2020

Michal 
 Ondomiši
ředitel logistiky
Alza.cz

„SLEDOVÁNÍ POHYBU 
INTEGROVÁNO DO 
SYSTÉMU ŘÍZENÍ SKLADU 
A TECHNOLOGIÍ“
Pro efektivní přemísťování a vychystá-
vání zboží v  logistickém centru je zá-
sadní různorodost produktů. Pro každý 
typ produktu, velikostně i hmotnostně, 
je vhodný nebo použitelný jiný typ do-
pravníku. Proto používáme válečkové 
tratě, pásové dopravníky i  další typy. 
Nejlépe se nám osvědčuje kombinace 
čteček čárových kódů a  technologie, 
tedy dopravníkových pásů, a  systému 
řízení skladu. Sledování pohybu zboží 
je plně integrováno do systému řízení 
skladu a technologií.
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Dopravníky jsou a  budou v  kontinuálních pro-
vozech s  většími průtoky materiálu a  zboží 

nezbytné a  principiálně se měnit zá-
sadně nebudou. Co se ale bude vyvíjet, 

jsou pohonné prvky a  jejich řízení. 
„Velký rozvoj je v  oblasti pohonů 

24 V a 48 V v kombinaci s de-
centralizovaným řízením, 

které přináší provozova-
teli provozní úspory, dále 

z  pohledu instalace zjed-
nodušení topologie sítí, řízení 

a lepší diagnostiky. Automatizace 
procesů v rámci interní logistiky je klí-

čová k rozvoji a dosažení růstu. V tomto 
oboru jde zejména o rychlost a bezchyb-

nost,“ říká Martin Kulheim, jednatel společ-
nosti Smartlog.

VYŠŠÍ RYCHLOST, VYŠŠÍ CENA
Dopravníky pro přepravky jsou v  převážné 
většině horizontální. Vertikálních je jen mini-
mum. „Obecně od dopravníku potřebujete 

vysoký dopravní výkon, tedy počet přepravek 
přemístěných za nějaký čas, např. hodinu. Ten 
můžete zvýšit tím, že zvýšíte rychlost doprav-
níku anebo hustotu přepravek na něm. Vedle 
toho sledujete cenu. Zvýšení rychlosti je de 
facto dáno hlavně motory a pohybujícími 
se elementy dopravníku, proto zde 
velmi rychle roste cena, pokud po-
třebujete zvýšit přepravní rych-
lost. Když ale budete zvyšovat 
hustotu přepravek, budete 
potřebovat zejména inte-
ligentnější čidla a  v  takovém 
případě by cena nemusela růst 
tak dramaticky, hlavně v budoucnu,“ 
popisuje Radek Panuš, obchodní ma-
nažer pro logistické systémy společnosti 
SSI Schaefer. Myslí si, že toto bude cesta, jak 
nabídnout v budoucnu zajímavější dopravníky.

Zahušťovat tok přepravek lze ve směru jízdy – 
to už se některým výrobcům daří. Anebo v příč-
ném směru na směr jízdy (např. dvě nebo i více 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Dopravníky jsou nedílnou součástí zejména 
skladů v segmentu e-commerce, ale nejen 
tam. Jedním z hlavních trendů poslední 
doby je posun směřující k větší bez-
pečnosti a snížení energetické 
náročnosti dopravníkových 
technologií. Výrazným 
trendem je automati-
zace.

D

Petr Neckař
redaktor

 petr.neckar@atoz.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

AUTOMATIZACE 
DOPRAVNÍKŮ 
OVLIVŇUJE EFEKTIVITU 
ŘÍZENÍ PROCESŮ

20
LET

Josef Heděnec
manažer logistiky 
ve společnosti Grammer 
Automotive CZ

Investice do dopravníkové 
techniky je investice do automati-

zace. Najít správné 
a efektivní řešení chce 
opravdu „fištrón“.
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