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svetbaleni

Martin
Kurdiovský

Obal na elektrotechniku
a elektroniku musí
plnit svou ochrannou
a manipulační funkci.
Od něho samotného
také nesmí dojít
k ohrožení baleného
produktu, a to nejenom
mechanickému,
ale ani fyzikálnímu,
např. nesprávnou
elektrostatickou
úpravou.

ředitel nákupu
a logistiky, Vitar

Automatizace
klade nové
nároky
na palety

Obalová akce
roku už
15.–16. října

Přímý vstup na náš web:
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

Obaly „pod
proudem“

Kvalitně, efektivně
a zároveň s přijatelnými
cenovými náklady
i udržitelným
způsobem. To je
základní premisa pro
balení a distribuci zboží
na paletách.
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54

V tomto čísle glosuje
více než desítku
témat, která se týkají
robotizace, tisku,
smart packagingu,
designu nebo
udržitelnosti.

Slavíme

20 let
(na) trhu

Profesionálové
o vývoji v packagingu

Ruka podaná kreativitě
Jednoduchost výroby obalů versus kreativita designérů

Čtěte na str. 28

Vytištěno na papír s certifikací

str. 33

%
Transparentní a v celé své ploše
potisknutelný obal, dává nečekaný
prostor pro komunikaci značky.

Nabízí snadnou a efektivní
aplikaci na hlubokotažných
strojích a traysealerech
MULTIVAC.

Skinovou mikrovrstvu
i horní fólii lze jednoduše
oddělit od kartonové
vaničky, kterou lze snadno
recyklovat

Jako běžně používaný obal pro balení
v ochranné atmosféře s funkční
bariérou proti proniknutí MOSH/MOAH.

Upoutá pozornost
v místě prodeje a odliší
vás od konkurence

Odolný v celém distribučním
řetězci díky mechanickým
vlastnostem vlnité lepenky.

K dispozici v různých formátech až do hloubky
100 mm bez nutnosti etiket či jiných
dodatečných aplikací.
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CERTIFIKOVANÝ SVĚT BALENÍ

20

Trade press má velmi silné postavení v informačním mixu čtenářů, a pokud nám bude stačit dech,
nikdy tisk neopustíme. Zároveň však nemůžeme zůstat lhostejní vůči stopě, kterou vlivem své činnosti
„zarýváme do povrchu planety“. Podnikáme k tomu několik kroků: Soustavně pracujeme na vylepšování
distribuce. Chceme, aby časopis dostával pouze ten, kdo o něj opravdu stojí, a tak kolegyně v distribučním
oddělení neustále aktualizují databázi a komunikují s odběrateli.

Teď přicházíme s další novinkou. Od nynějška bude vnitřek časopisu tištěn na papír, který je certifikovaný
podle standardu PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Tato mezinárodní,
nevládní a nezisková organizace dbá na udržitelné lesní hospodářství. Prakticky to znamená, že
dřevo pro papír 5000 výtisků každého vydání Světa balení bylo vytěženo v lesích, jejichž vlastníci respektují pravidla dlouhodobé udržitelnosti. A nejde jen o samotný management lesního hospodářství, certifikace rovněž vyžaduje dodržování mezinárodních úmluv, které
souvisejí například s nucenou prací nebo prací dětí.
Hostem, který tentokrát bude
komentovat vybraná témata
tohoto vydání, je Martin Kurdiovský
ze společnosti Vitar, jež vyrábí doplňky
stravy.

Martin
Kurdiovský
ředitel nákupu
a logistiky,
Vitar

ÍK

Dalším krokem v úsilí o „udržitelnější“ časopis je přenesení zejména zpravodajství do digitálního světa. Nemá smysl
publikovat na papíře krátké zprávy z průmyslu, je lepší plochu věnovat analytičtějším materiálům. Rostoucí počet z vás
proto sleduje web svetbaleni.cz nebo naše kanály na sociálních sítích Facebook, LinkedIn či Twitter. Současně můžete
odebírat digitální SB news, které vás dvakrát měsíčně upozorní na nejzajímavější zprávy z průmyslu.

Někteří mohou namítnout, že obálka časopisu s parciálním lakem je recyklovatelná
jen velmi obtížně. Nezapomínejme však, že obal (obálka) má vedle primární
ochranné funkce ještě mnohé další. A jednou z nich je marketing. Spojení obálky, která upoutá pozornost a prodává, a vnitřní části
časopisu na papíru s certifikací PEFC, je vlastně
vyjádřením toho, co nyní probíhá na obalovém trhu. Tedy hledání udržitelných
obalových řešení při – ideálně – zachování všech ostatních funkcí kvalitního obalu.
Doporučení na závěr: Časopis určitě archivujte.
Pokud jej ale už musíte vyhodit, oddělte obálku, ta
patří do směsného odpadu, a vnitřek dejte do modrého kontejneru na papír. Děkujeme.

svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni
Více informací o společnosti
ATOZ Group najdete na atoz.cz

Tištěný náklad:

5000 kusů
Počet čtenářů:

17 000*
* Počet čtenářů = náklad × 3,4
Vzorec výpočtu stanoven podle nezávislé
výzkumné agentury STEM/MARK.

Každé dva týdny vám zašlu přehled
novinek ze s(S)věta balení.
Přihlaste se zdarma
na www.atozregistrace.cz/sbnews

Vytištěno na papír s certifikací

stanislav.bren@atoz.cz
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Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

David Kania
a Georgi Stojkov

Obaly „pod proudem“

„Usedlý design baterií jsme
nasměrovali k technologiím
budoucnosti,“ říkají zástupci
společnosti Tesla Batteries.

ROZHOVOR

OBOROVÉ ŘEŠENÍ

TECHNOLOGIE

E-commerce jede na plný plyn

Multipacky na cestě dalších proměn

SPECIÁL

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

OBALY A DESIGN

Kreativitu limitují výrobní
možnosti a udržitelnost

UDRŽITELNOST

PtP index ukazuje,
jak je obal ekologický

TRANSPORTNÍ
BALENÍ

ROZHOVOR

Rozvoj automatizace klade
nové nároky na palety

Michaela Franeková

„Nejobtížnější je nahradit plastový obal
u potravin a zmrzlin,“ upozorňuje generální
ředitelka české a slovenské pobočky Unileveru.

TISK A ZNAČENÍ

Ofset je na digitální
konkurenci připraven
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Největš
í
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í obalov
ých
profesi
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na trhu ů

Aquapalace Hotel Prague
15.–16. října 2020

Zveme vás na 8. ročník kongresu,
tentokrát s hlavním tématem:

ZÁKAZNÍK A OBAL

Proč musí psát
složení tak malým
písmem?

Je tento obal
recyklovatelný?

Ten design
je jiný – je to vůbec
stejný výrobek?

Děkujeme partnerům, kteří podporují obalový trh!
POD ZÁŠTITOU:

ZLATÍ PARTNEŘI:

STŘÍBRNÝ PARTNER
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

STŘÍBRNÍ
PARTNEŘI:

BRONZOVÍ
PARTNEŘI:

PEFC/08-01- 01

PARTNEŘI WORKSHOPŮ:

PARTNER
E-MAILOVÉ
KOMUNIKACE:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

ODBORNÝ
GARANT:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER:

PARTNER
VÝZKUMU:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ
PARTNER:

SPOLUPRACUJÍCÍ
ORGANIZACE:

PARTNER NÁPOJŮ:

PARTNER KÁVY:

PARTNER
PIVA:

PARTNER
VÍNA:
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Praha
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15. října

Konferenční program
Společný dopolední blok: 9:00–13:00

ÚVODNÍ ŘEČNÍCI:
POHLED NEJVĚTŠÍCH
OBALOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ ČR A DOPAD
NA ČESKÝ OBALOVÝ TRH
Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostřední bude hovořit
o nové legislativě odpadového hospodářství v ČR.

JAN MARŠÁK,
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SPOTŘEBITEL A OBAL:
PREZENTACE VÝSLEDKŮ
EXKLUZIVNÍHO PRŮZKUMU

Když mluvíme o tématu Zákazník a obal, nemůžeme myslet pouze na
spotřebitele jako na zákazníky; musíme vzít také v úvahu názory našich klientů
na obalové produkty, řešení a služby, které poskytujeme jako dodavatelé.
Zákazníci jsou nároční, protože jejich zákazníci mají rovněž vysoké nároky –
to je základ dodavatelského řetězce. Co po nás ale naši zákazníci chtějí? Co
očekávají od českého a slovenského obalového průmyslu? Jaká specifika má
český a slovenský obalový trh ve srovnání s trhy v jiných zemích? Odpovědi
na tyto a další otázky budou poskytnuty v klíčových projevech zástupců
tří největších společností ve třech nejdůležitějších odvětvích hospodářství
(maloobchod, FMCG a automotive).

ZA AUTOMOTIVE: JANA VOLFOVÁ, ŠKODA AUTO
ZA FMCG: PAVEL KOMŮRKA, ORKLA
ZA RETAIL: LUKÁŠ MIKLOŠ, TESCO STORES

Výzkumná agentura GfK zkoumá preference a chování spotřebitelů
po celém světě. Letos připravuje unikátní celoevropský výzkum na
vnímání českých a slovenských spotřebitelů vůči obalům a jejich
třídění a recyklaci. Výsledky budou prezentované zástupcem GfK
Ladislavem Csengerim, a to poprvé na českém a slovenském trhu
15. října právě na kongresu OBALKO.

LADISLAV CSENGERI, GFK

PANELOVÁ DISKUZE:
SPOTŘEBITEL A OBAL
• Jak ovlivní obal spotřebitele a jak on ovlivní obal
• Pohled spotřebitele na udržitelnost, třídění
a recyklaci
• Změna vnímání obalu spotřebitelem v důsledku
pandemie – co spotřebitel očekává od obalu
• Jak výrobci baleného zboží myslí na spotřebitele při vývoji nových obalů
• Porovnání českých a slovenských spotřebitelů se spotřebiteli jinde v Evropě
a ve světě

Společný odpolední blok: 17:00–18:15

I NÁŠ OSOBNÍ OBAL PRODÁVÁ
Hlavní téma kongresu je Zákazník a obal. Obal vnímáme spíš jako věc, kterou vyrábíme, nebo
do které balíme naše výrobky. Nicméně každý z nás má i svůj osobní obal, který má velký
vliv na naše vztahy se zákazníky a do jisté míry určuje úspěšnost našeho vyjednávání. Mistr
etikety Ladislav Špaček nám ve své přednášce vysvětlí jak zdokonalit náš osobní obal pro
větší úspěch v byznysu.

LADISLAV ŠPAČEK, LEKTOR KOMUNIKACE A ETIKETY
LADISLAV ŠPAČEK je původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl redaktorem a moderátorem Československé
televize. Od roku 1992 působil téměř jedenáct let jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Je
autorem a protagonistou televizního seriálu Etiketa a napsal řadu knih o etiketě. Originálním
způsobem, pouze formou fotografií, přiblížil čtenářům etiketu v česko-anglické publikaci:
Obrazová etiketa. Působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety, pořádá přednášky pro
top manažery firem a úřadů a pro politiky.

Nezmeškejte
bohatý konferenční
program!

Sekce Marketing & design: 14:15–16:45
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
VE SLUŽBÁCH OBALÁŘŮ –
ÚSPORA ČASU A OBROVSKÝ
PROSTOR PRO KREATIVITU
Rychlost, flexibilita, úspora času a nákladů – na
praktickém příkladu vám zástupci z THIMM
pack‘n‘display a grafické agentury Fiala & Šebek
ukážou, jak digitální technologie změnily postup při
přípravě a realizaci obalů.

MARTIN GOSZLER, FIALA & ŠEBEK
PETR KACZOR, THIMM PACK’N’DISPLAY

JAK MŮŽE OBAL PŘISPĚT
K LEPŠÍM PRODEJŮM
Nielsen měří napříč kontinenty vliv obalů na celý výkon značky
a uděluje cenu Nielsen Design Impact Award výrobkům, jejichž nové
obaly mají zásadní vliv na prodeje. V rámci prezentace si ukážeme
na konkrétních příkladech značek z FMCG trhu z jiných zemí, jaký
vliv měl redesign obalu na celkový prodej. Zároveň si shrneme
„zlatá pravidla“ skvělého obalu, na které nesmíme zapomínat.

ANDREA VOZNÍKOVÁ, NIELSEN

JÁ CHCI TEN OBAL!
Přestože to tak na první pohled nevypadá, může hrát
obal důležitou roli i při online prodeji. Atraktivní obal
dokáže zvýšit prodej i prodejní cenu a může se stát
dokonce hlavním motivem pro koupi zboží. Součástí
přednášky bude i živá ukázka portálu pro online prodej
nápojů s unikátními personalizovanými obaly.

JIŘÍ HAVRÁNEK, COLOGNIA PRESS
MARTIN BĚLÍK, DATALINE TECHNOLOGY

GS1 DIGITAL LINK JAKO EFEKTIVNÍ
KOMUNIKACE SE SPOTŘEBITELEM
Výrobci i obchodníci mohou díky GS1 Digital Link elegantně propojit
spotřebitele se všemi relevantními informacemi o výrobku. Tento
standard neznamená žádnou změnu aktuálně využívané identifikace
produktů. Obaly tedy není potřeba měnit. Nové je pouze využití
datového nosiče!

PAVLA CIHLÁŘOVÁ, GS1 CZECH REPUBLIC

OD BRIEFU AŽ PO REALIZACI –
OŽIVENÍ SLOVENSKÉ MINERÁLNÍ
VODY KLÁŠTORNÁ KALCIA
Strhnout pozornost na relaunch minerální vody, jejíž
výroba se obnovila po 4 letech a kterou si starší
generace pamatovali jako Kláštornou – královnu
minerálních vod, byl docela oříšek. Chtělo to
kompletní reset značky, hledání inspirace a skvělou
kombinaci nejen marketingové a PR komunikace, ale i produktového designu.

IVANA KRÁLIKOVÁ, KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
MARTIN TURZÍK, FLUIDUM DESIGN

VLIV NOVÉHO DESIGNU
OBALŮ NA PRODEJ A VNÍMÁNÍ
ZNAČKY ALBERT
Produkty, které jste znali pod privátní značkou Albert
Quality, se postupně mění na značku Albert. Nejdůležitější
je, aby spotřebitelé výrobky pod značkou Albert snadno
poznali. Nový design odráží dnešní trendy. V jednoduchosti
je přece síla. Jaký má vliv redesign obalů značky Albert na
prodeje a vnímání brandu? Co vše dokáže design obalů privátní značky ovlivnit?

GABRIELA ADÁMKOVÁ, ALBERT
MARTIN DULAVA, LINEART

Pojďte již dnes společně tvořit
budoucnost obalového trhu!
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15. října
Sekce Technologie & transport: 14:15–16:45
AGILNÍ PŘÍSTUPY K BALENÍ: SYNERGIÍ
K ÚSPORÁM A VYŠŠÍ FLEXIBILITĚ
PRODUKTOVÉHO BALENÍ
Synergií s klienty zavádět a rozšiřovat autonomní/automatické
a plně robotizované výrobní platformy v logistice ke zpracování
všech velikostí a designů obalových materiálů. Je to možné?
Existují vůbec dostatečně rychlá, levná a flexibilní logistická
řešení, připravená na to, co teprve přijde?

MICHAL VOSYKA, HOPI HOLDING

MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ: SNOUBENÍ
UDRŽITELNOSTI S FUNKČNOSTÍ
A PRAKTIČNOSTÍ
Podařilo se nám vyvinout dva koncepty balení, které v plné míře eliminují
polystyrenové výplně a při monomateriálovém řešení z vlnité lepenky zvyšují
ochranu balených produktů. Jde o příklady obalů, kde se udržitelnost a ochrana
přírody snoubí s funkčností a praktičností. Tento harmonický celek pak přináší
užitek nejen našim zákazníkům v logistickém řetězci, ale i koncovým spotřebitelům.

DIGITÁLNÍ VÝROBA ZUŠLECHTĚNÝCH
OBALŮ S PŘIDANOU HODNOTOU
Jak se tedy odlišit v době, kdy technologie packagingu
jsou již na tak vysoké úrovni, že dokážou splnit téměř
každé přání zákazníka? Digitální zušlechtění tiskoviny je
způsob, jak přitáhnout pozornost zákazníků a dát obalům
další rozměr. Metalické fólie nebo parciální lak mají při
využití digitální technologie téměř neomezené možnosti, a to i v malých sériích.

FRANTIŠEK OĽHA, COFIN
TOMÁŠ KUGLER, KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

JAK ZVLÁDNOUT PLECHOVKOVÝ BOOM?
Zájem o pivo v plechovkách každoročně roste. Na tento trend Plzeňský
Prazdroj v poslední době zareagoval dvěma významnými projekty. Jaké
jsou výhody a nevýhody každého z projektů? Jak si stojí plechovky
mezi různými typy obalů v nabídce Prazdroje? Jaká je budoucnost piva
stočeného do v plechu v České republice?

MARTINA VAJSKEBROVÁ, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

PANELOVÁ DISKUZE: BALENÍ PRO
E-SHOPY – HLEDÁNÍ OBALOVÉHO IDEÁLU
LUKÁŠ FORMÁNEK, DZ DRAŽICE; FRANCO STESSENS, FRANKE GROUP;
ZDENĚK SUCHITRA, JIŘÍ RAK A MIROSLAV JARKOVSKÝ, SMURFIT KAPPA

Nároky e-shopů na obaly jsou velmi pestré, a v mnohém se
vzájemně vylučují. Balení musí být skladné, praktické, udržitelné,
velice dobře chránící, „technologicky zdatné“, atraktivní a ideálně
druhotně využitelné.

Sekce Udržitelnost: 14:15–16:45
LEPŠÍ JÍDLO, LEPŠÍ SVĚT –
UDRŽITELNOST PODLE ROHLÍKU
Proč v Rohlíku věří této myšlence, jak je posouvá dál a jak do toho
celého zapadá téma udržitelnosti? Olin Novák mimo jiné představí
proč Rohlik.cz začal s vlastní značkou „Bez kompromisu“, s projektem
„Otoč obal“ a že to s udržitelností myslí opravdu vážně. Navíc to vše
dokáže komunikovat stylem, že jeho zákazníci rádi přidají ruku k dílu.

OLIN NOVÁK, ROHLIK.CZ

CHEMICKÁ RECYKLACE:
SPÁSA NEBO SCI-FI?
Při nakládání s plastovým odpadem je třeba snížit skládkování
a posílit recyklaci. Mechanická recyklace je prioritou, ale má své
limity. Ideálním řešením v boji s odpadními plasty není ani jejich
energetické využití. A co chemická recyklace? Které technologie
chemické recyklace jsou nejslibnější? Je chemická recyklace
ekonomicky životaschopná? Jaké jsou hlavní překážky, které stojí
chemické recyklaci v cestě?

ROBERT SUCHOPA, UNIPETROL

OBALY V DOBĚ UDRŽITELNÉ
Mohou být jednorázové plastové obaly udržitelné?
Greiner packaging slušovice společně s Olmou jsou
přesvědčeni, že ano. Neúnavně se snaží své obaly
vyvíjet a zdokonalovat, aby tyto dopady minimalizoval,
ale zároveň zachoval jejich základní funkce. Ve
společné prezentaci vám generální ředitelé obou společností nastíní svůj pohled na
udržitelnost obalů a ukážou vám, co spolu firmy pro životní prostředí již udělaly.

MARTIN KRYSTIÁN, OLMA; IVO BENDA, GREINER PACKAGING

UDRŽITELNOST NESMÍ BÝT
POTĚMKINOVOU VESNICÍ
Ekologické aktivity firem jsou v dnešní době nejenom trendem, ale i
nutností. Klíčovou roli v oblasti udržitelnosti hrají obaly. Udržitelnost
nesmí být jen krásná fasáda – marketingová tvrzení musíte podložit
důkazy. Jaké kroky byste měli podniknout, aby vaše obaly byly
skutečně udržitelné? Jak vám komplexní pohled na životní cyklus
výrobku umožní minimalizovat jeho dopady na životní prostředí?

MARIE TICHÁ, MT KONZULT

PANELOVÁ DISKUZE:
RECYKLACE BEZ OBALU!
Co se doopravdy stane s vaším obalem poté, co ho spotřebitel odhodí do barevného kontejneru? Ptejte se zástupců recyklačních
společností a třídících linek v interaktivní panelové diskuzi pod záštitou AOS Eko-kom.

Na co se těšit v rámci
doprovodného programu?
15. října v době oběda

BizPACK
Nové kontakty za 10 minut
Opět se můžete těšit na organizovaný systém krátkých setkání, kdy v době oběda
zprostředkujeme možnost schůzky účastníků s partnery kongresu.

15. října večer

GALAVEČER
Soutěže Obal roku
Po konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků obalové soutěže Obal roku. Dozvíte se, která obalová řešení byla vyhodnocena jako
nejlepší, a to v několika soutěžních kategoriích.

15. října večer

Obalový Business Mixer
Příležitost pro networking
Po náročném konferenčním dni je připraven Obalový Business Mixer
s bohatým programem, který nabízí skvělý prostor pro networking.

16. října

Balení v akci
Pohled do zákulisí výroby
Druhý den se již tradičně můžeme těšit na Balení v akci.
Pohled do zákulisí výrobních závodů.

Stovky obalových profesionálů
se již registrovaly.
Chcete být také u toho?
Vstup na akci pro dodavatele obalových řešení zpoplatněn částkou 6400 Kč bez DPH

UŽIVATELÉ OBALOVÝCH ŘEŠENÍ MAJÍ VSTUP ZDARMA

MYSLÍME NA VAŠI BEZPEČNOST
NOSÍME
ROUŠKY

MĚŘÍME
TEPLOTU

DEZINFIKUJEME
RUCE A POVRCHY

DODRŽUJEME
ROZESTUPY

Registrujte se na
www.obalko.cz/registrace
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KRÁTCE
VYŠLO 25. SRPNA 2020

Kondomy
na plátky
Recyklační technologie, díky níž je to možné, přeměňuje dříve nerecyklovatelný plastový odpad
na zdroj. Kelímky z rPP lze opětovně zpracovávat, protože způsob recyklace zachovává kvalitu
materiálu.

PUBLIKOVÁNO 11. SRPNA 2020

Magnum
v kelímcích
z recyklovaného plastu
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Vitana počítá uhlíkovou stopu u svých polévek.
Byla kalkulována nejdříve u instantních svačinových polévek, další výrobky mají podle výrobce
následovat. Na obalech instantních polévek tak
spotřebitelé najdou logo Výrobek šetrný k planetě. Certifikáty s výpočtem uhlíkové stopy pro
každou polévku si mohou zájemci stáhnout na
stránkách pro Výrobek šetrný k planetě.

Flexibilní
obaly
s inovací
Začlenění recyklovaných
plastů do obalů je výzvou
pro plastikářský i obalový průmysl, protože je třeba zaručit
materiálovou úroveň,
kvalitu obalu i ochrannou funkci. „Nedávno se

PaperFoam
dodává obaly
i z Česka
Firma PaperFoam, která se zabývá ekologickými
obaly, rozšířila svou výrobu v Česku. Od srpna
začala obaly, které jsou kompostovatelné, vyrábět v Teplicích, konkrétně v areálu Contera
Park Teplice. „Tato lokalita nám v rámci Evropy
nabízí perfektní logistický přístup a dostatek
potenciálu pro další růst. Pomůže nám naplnit
naše poslání, totiž ušetřit 100 000 tun oxidu
uhličitého v roce 2025 tím, že nahradíme tradiční obaly těmi od PaperFoam,“ dodává Willem
Derkman, CEO společnosti PaperFoam.

BO

Vitana dává
na obaly
polévek logo
Výrobek šetrný
k planetě

NA WEBU OD 13. SRPNA 2020

Magnum, značka zmrzliny z portfolia společnosti
Unilever, loni použila pro své kelímky recyklovaný (rPP) plast. V roce 2020 bude v Evropě uvedeno více než sedm milionů
pint vyrobených z recyklovaného
plastu. Kelímky s objemem 440 ml
byly navrženy s cílem zajistit
udržitelnější budoucnost
a omezit dopad plastového odpadu na
životní prostředí.

NA WEBU OD 6. SRPNA 2020
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Student designu Yo Hui Yung z univerzity v Kjonggi v Jižní Koreji vymyslel nové balení pro kondomy: Slice
Condom. Kondomy s ovocnou příchutí zabalil do papírových obalů
ve tvaru nakrájených plátků
ovoce. Jak vysvětluje sám
mladý obalový designér:
„Lidé se stále stydí
kondomy v lékárně
nebo supermarketu
kupovat. Design obalů
Slice Condom je navržen
tak, aby se lidé při nákupu cítili
přirozeněji. Design se snaží být
zábavný a hravý, při otvírání multibalení páska tlačí kondomy jeden po
druhém nahoru.“

nám podařilo integrovat první množství recyklovaných plastů do jednoho z našich standardních
laminátů s plastovou bariérou na výrobu tub,“
říká Thomas Stroh, manažer výzkumu a vývoje
ve společnosti Huhtamaki Flexible Packaging
Europe. A dodává: „Jsme o významný krok blíže
k tomu, abychom přispěli k recyklačním cílům EU
pro flexibilní obaly.“

ŘEŠENÍ PRO VÝROBU OBALŮ
VČETNĚ ZUŠLECHTĚNÍ
KOMPLETNĚ DIGITÁLNĚ,
VHODNÉ I PRO MALÉ SÉRIE

UV inkjetový tisk
•
•
•
•
•
•

UV inkjetová technologie.
3 000 archů B2+ za hodinu.
60–600 µm tloušťka substrátu.
Obracecí jednotka.
Tisk bez povrchové úpravy a primeru.
Natírané i nenatírané papíry, plasty,
transparentní materiály.

Digital varnish & iFOIL

Zušlechtění parciálním lakem
•
•
•
•
•

Digitální 3D lak a fólie na jeden průjezd.
3 100 archů B2 za hodinu.
2 300 archů B1 za hodinu.
3–232 µm tloušťka laku.
Perfektní soutisk bez nutnosti značek.

Digitální výsek
•
•
•
•
•

Laserový výsek, násek, rylování, perforace.
Vypalování VDP dat.
585 × 750 mm.
CO2 laser 400 W.
Tloušťka materiálu 80–1 000 µm.
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

Balení elektrotechniky a elektroniky
se vyznačuje řadou specifik
a nemůže se mu rozhodně
věnovat každý. Obal musí
plnit nejenom svou ochrannou a manipulační funkci směrem
k venkovnímu prostředí, ale od něho
samotného či jeho materiálu také
nesmí dojít k ohrožení baleného produktu, a to nejenom mechanickému, ale
ani fyzikálnímu, např. nesprávnou elektrostatickou úpravou.

OBALY
„POD PROUDEM“
Jana Žižková
redaktorka
jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Elektronické výrobky jsou velice citlivá zařízení
a jejich správné fungování ohrožují zejména
otřesy, pády, vlhkost, prach a statický
náboj. Nesprávné řešení může vést ke
snížení spolehlivosti zařízení i systémů, které obsahují elektronické podsestavy, eventuálně
k nevratnému poškození
či dokonce nepřímo až
k ohrožení života.

E

U obalů pro elektrotechniku i elektroniku hraje často důležitou roli fixace.
K hojně využívaným patří především speciálně ošetřené plastové pěny z PE (ale i PP,
PU atd.), které lze kombinovat s dalšími materiály, především s lepenkou, fóliemi či pevnými
plasty. Pěny jsou na rozdíl od dříve rovněž často
využívaného PS lépe zpracovatelné. Hojně se
využívá jak různých typů výseků, včetně planžetových, tak i práce s řezacími dráty, eventuálně
výroby na plotrech, CNC frézách či vodním paprskem. I když řada obalů je vyvíjena přesně na

12

Petr Martinek
jednatel
Branopac CZ

„ŘEŠENÍ I PRO PLNĚ
AUTOMATIZOVANÉ
PROVOZY“
Již ve fázi konzultace řešíme se zákazníkem požadavky na automatizované
balení. Obaly pak mají navržené speciální plochy pro uchycení a manipulaci
automatickou robotickou rukou a konstrukčně jsou navrženy tak, aby při manipulaci nedošlo k chybnému natočení
nebo uložení. Mezi významné požadavky na nová obalová řešení patří také
ergonomie, úspora místa a koncept 3R,
tedy Reduce-Reuse-Recycle.

míru zákazníka, i v tomto sortimentu se lze setkat se standardizovanými obaly. Standardním
jednocestným obalem pro přepravu křehkých
a citlivých výrobků je například Quick-Pack.
Krabice z vlnité lepenky má uvnitř integrovanou
měkkou profilovanou PU pěnu (nopy), která se
přizpůsobí výrobku, zafixuje ho ze všech stran
a tím chrání výrobek před pohybem i poškozením. I když se jedná o materiálově kombinovaný
typ obalu, materiály jsou oddělitelné a plně recyklovatelné.
ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP SE VYPLÁCÍ
Pro balení svých produktů používá společnost Siemens jak dřevo, tak lepenku. K finálním
obalovým produktům patří u elektrotechniky
překližkové bedny, paletboxy i široká škála lepenkových boxů z vícevrstvých lepenek. Poměr
využití dřeva a lepenky záleží na zaměření produkce konkrétního výrobního závodu, kterých
má Siemens v České republice osm. Z důvodů
environmentální zodpovědnosti pěny a fólie používá společnost v menší míře, a to především

pro fixaci zboží. Otázka udržitelnosti je stále více skloňovaným
tématem nejen v oblasti balení,
ale v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci včetně logistiky.

E-shop nasevitaminy.cz máme
pouze jako doplňkový nástroj prodeje, nicméně na něm pozorujeme
trvalý růst zájmu zákazníků. Přepravní
obal musí být přizpůsobitelný velikosti
nákupu a logistiky, zásilky.

Martin Kurdiovský
ředitel
Vitar

Občasné problémy má (nejenom) Siemens
při dodávkách zboží do zemí, jako je Indie nebo
Čína. Zejména v Indii pojem „sustainability in
packing“ znamená balení bez plastových obalů,
protože systém zpětného odběru v této zemi
není na rozdíl od Evropy vybudován. To ve své
podstatě znamená, že by Siemens pro zámořské balení do monzunových lokalit nemohl po-

s
ida
Tr
o:
t
Fo

užívat např.
fixační prostředky na bázi plastů
nebo antikorozní fólie, což je
v řadě případů nemyslitelné. Nutnost
respektovat pravidla udržitelnosti klade
velký důraz na úzkou spolupráci a komunikaci se zákazníky především v Indii, Indonésii
a Číně. V současné době společně Siemens
analyzuje zámořské balení, které používá k dopravě výrobků do těchto lokalit, a pokud to bude
nutné, je připraven upravit i zámořské balení tak,
aby plně vyhovovalo aktuálním požadavkům na
importní obal v konkrétních zemích.

inzerce

KLÍČOVÍ ŘEČNÍCI KONGRESU
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15.–16. října 2020,
Aquapalace Hotel Prague

LADISLAV ŠPAČEK,
MISTR ETIKETY

JANA VOLFOVÁ,
ŠKODA AUTO

PAVEL KOMŮRKA,
ORKLA

LUKÁŠ MIKLOŠ,
TESCO

Nezmeškejte jejich inspirativní prezentace!

Registrujte se na www.obalko.cz
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„PROTECTION IS NOT
AN OPTION“
Na to, že ochrana elektronických součástek
není volbou, ale nutností pro jejich správnou
funkci, upozorňuje společnost Antalis Branopac
CZ. Balení citlivých výrobků nebo komponent,
jako jsou např. desky plošných spojů, mikročipy
apod., musí být chráněna nejen během výroby,
ale také během mezioperační přepravy a skladování. V současné době se na trhu obalů pro
elektroniku začíná silně prosazovat tendence
nahrazování plastových obalů za papírové nebo
ekologicky šetrné obaly, jedná se často především o voštiny či nasávanou kartonáž.
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používá pro
oblast balení
elektroniky materiály, jako jsou
ABS a PS. Samozřejmostí je odpovídající
úroveň ESD ochrany
(conductive/dissipative/
antistatic). V poslední době
je možné vnímat i velký rozmach na poli PET.

Pokud jsou tyto obaly sekundárním typem balení, nemusí splňovat antistatickou ochranu.
Proto má v tomto sortimentu opodstatnění
plast, a to zejména v sériové výrobě. V tomto
případě je vhodné použít termoplastové blistry
s ESD ochranou, kde každá součástka má své
přesně určené místo a polohu, takže může být
při dalším zpracování odebírána a manipulována pomocí robotů. Blistry pak
bývají obvykle ukládány do ESD
KLT beden a dalších vratných
přepravek s ESD ochranou.

Dalším řešením mohou být již zmiňované pěny
či na míru tvarované mřížky z kartonplastu.
Antalis Branopac CZ zaznamenává snížení poptávky po lepenkových krabicích, a to kvůli riziku
oděru leštěných povrchů elektroniky.
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VLNITÁ LEPENKA MÁ CO NABÍDNOUT
Díky zpracovatelnosti i možnosti využití v kombinaci s dalšími materiály náleží jedno z hlavních
míst v sortimentu elektroniky a elektrotechniky
obalům z vlnité lepenky. Řešení pro B2B distributora kabeláže z ČR do Španělska vyvinul nedávno Smurfit Kappa, který inovoval původní
balení. Díky nové konstrukci i náhradě materiálu zákazník ušetřil 17 % materiálu potřebného na výrobu krabice, čímž došlo ke
zlepšení využití paletového ložení, kam se
vešlo rázem o 62‚5 % více produktů. V dodavatelském řetězci se zredukoval počet
kamionů o 38 % a tím emise oxidu uhličitého. Celková úspora přinesla klientovi
126 000 eur.

14

Další zdařilý příklad je obal pro HFO Telecom,
který je odborníkem v oblasti All IP a cloudové
telefonie. Na základě individuálních požadavků
zákazníka vyvinula společnost Thimm zasilatelský obal, který je bezpečnostním uzávěrem
z vlnité lepenky chráněn během transportu před
neoprávněným otevřením a zajišťuje ochranu

inzerce
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manager
Siemens

„AUTOMATIZACE
VYŽADUJE STANDARDY“
Automatizace v balení je vysoce efektivní. Vzhledem k velkému množství
produktů, které jsou často vyráběné
přímo podle individuálních požadavků
zákazníků, je ale ne vždy možné automatizaci použít. I přesto se ovšem snažíme
automatizaci využít všude tam, kde to
možné je. A to nejen z důvodu zvýšení
efektivity, ale i z důvodu bezpečnosti
práce a vhodné ergonomie práce našich
zaměstnanců i zaměstnanců našich logistických poskytovatelů.

výrobku.
Při balení je
možné upustit
od použití lepicí
pásky sloužící k uzavření, a tak lze redukovat podíl cizích materiálů
použitých na balení. Integrovaná technologie uzavírání zasilatelského kartonu slouží zároveň jako
bezpečnostní uzávěr, a ihned při dodání
zboží může příjemce poznat, zda je obal neporušený. Možnosti potisku velkých ploch obalu
nabízejí velký potenciál pro prezentaci značky.
NASÁVANÁ KARTONÁŽ – TRENDY
MATERIÁL V ELEKTROOBALECH
I obaly pro elektro se přizpůsobují udržitelným
trendům. K nejvíce environmentálním materiálům patří nasávaná kartonáž, která se vyrábí
z buničiny nebo recyklovaného papíru a je 100%
recyklovatelná. Další výhodou je, že tento materiál je zároveň plně biodegradabilní.
Nasávaná kartonáž je podle společnosti Tridas
ze své podstaty elektrostaticky neutrální, což
znamená, že elektrostatický náboj nevytváří,
ale ani nevede. Tyto parametry jsou ve většině
aplikací dostačující, v případě citlivější elektroniky v Tridasu přidávají do primární suroviny
grafit a tím zvyšují její vodivost. Současní „udržitelní“ zákazníci společnost nejčastěji kontaktují
se záměrem nahradit jejich aktuální plastové
obaly nebo složité lepenkové výseky za nasávanou kartonáž. Důvody pro změnu jsou stále
aktuálnější důraz na životní prostředí a cirkulární
ekonomiku, praktičnost, lepší fixaci a ochranu
produktu, snadnou manipulaci a stohovatelnost. Jednatel společnosti Martin Červenka
dodává: „Velkou výzvou je přizpůsobení se
rychlému tempu automatizace balení. Zde jsou
požadavky na snadnou oddělitelnost obalů,
jednoduchou manipulaci a možnost ukládání
produktů zákazníka pomocí robotů.“

Systém GS1
Kontrola kvality
čárových kódů
a 2D symbolů
Certifikovaná
zařízení REA
Protokoly o verifikaci
Poradenství

www.gs1cz.org
15

LE

8
10

T

Č.

20

20
let
s osobnostmi průmyslu

–
9
7–
/2
02
0

ROZHOVOR

e
m
m
Tesla Batteries
í
s
i
j
ir í log
e o
t
n
a
h
b
c
n
e
t
g
is k
i “
e
l
d
a
i
t
ýl ov s
o
r
d
ě
n
e
s
c
m
u
U
s
„ a do
n u
b
David Kania,
Georgi Stojkov

Společnost Tesla Batteries se hlásí k odkazu tradiční značky Tesla,
která vznikla v poválečném období. Zároveň přichází s novým
designem baterií a obalů, které mají evokovat technologii budoucnosti a přesvědčit spotřebitele, že baterie Tesla znamenají pokrok. Vizi Davida Kanii, CEO společnosti Tesla
Batteries, zhmotnilo designérské Studio Stojkov
v čele Georgi Stojkovem.
Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni

svet_baleni
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Svět balení:

Svět balení:

Jaké jsou hlavní prodejní kanály?

David Kania:

V podstatě směřujeme kamkoliv. K 1. srpnu 2020
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V Česku působí více společností, které stále využívají
tradiční název Tesla. Jak
vám to pomáhá, nebo
naopak problematizuje marketingové aktivity?

te
c

Firma vznikla v roce 2015 a prodeje začala realizovat v roce 2017. Ve stejném roce jsem do
společnosti nastoupil. Baterie vypadaly jinak
než v současnosti. Kvůli tomu jsme začali cílit na
zahraniční trh a chtěli maximálně využít potenciálu značky Tesla (vnímané ve světě velmi pozitivně), původní design baterií totiž neodpovídal
marketingovým požadavkům. Potřebovali jsme,
aby baterie měly krásný technologický design,
který by směřoval k technologii budoucnosti.
Původní design byl klasický a spíše usedlý. Oslovili jsme tedy designéra Georgi Stojkova, který
práci přijal jako velkou výzvu. Zadáním bylo vytvořit baterii evokující prvotřídní kvalitu, která je
vhodná pro použití v nejnáročnějších technologických zařízeních a vzbuzuje ve spotřebitelích
jasnou důvěru. Jdeme cestou maximální možné
kvality, proto baterie z našeho portfolia nejsou
nejlevnější. Kvalitou v testech ale procházejí na
prvních příčkách.

se nám podařilo
uzavřít kontrakt
s Českou poštou
a distribuujeme zboží
na její pobočky. Nepůjde
pouze o tradiční sortiment,
v prodeji budou i baterie do naslouchadel. Jedno balení baterií do
naslouchadel vydrží asi měsíc, což je
praktické pro starší generaci, která si na
poštách vybírá důchody. Chtěli bychom
být vidět v tradičních českých sítích jako Coop
nebo CBA, už nyní jsme v síti Hruška. Další zajímavý kanál představují čerpací stanice. V současnosti jednáme se společností MOL.

sk

David Kania:

David Kania:

Na českém trhu, který je malý
a poměrně roztříštěný, o místo na
výsluní zatím bojujeme. Mezi tři největší firmy patří Varta, Duracell a Energizer. Hledáme tedy cesty, jak se dostat do
povědomí především českých řetězců. Zahraniční obchody mají non-food kategorie většinou řízené centrálně a tendry probíhají jednou
za dva roky. Navíc řetězce spadají ve velké míře
pod německé společnosti, kde má obrovskou
výhodu Varta. Momentálně český trh není naší
hlavní ziskovou oblastí, přestože jsme česká
firma. Nejvíce prodáváme do světa – do západní
Evropy, kde se nám aktuálně daří prosadit přes
výhradního distributora také ve Velké Británii.
Další prodeje uskutečňujeme na východních
trzích – v Rumunsku, Bulharsku, dále v Řecku
a odbytištěm jsou rovněž bývalé státy Sovětského svazu jako Rusko a Ukrajina. První zásilku
jsme realizovali do Austrálie, kde se naše baterie
prodávají na poštách. Závozy šly nově do Mongolska a očekáváme expanzi do Nigérie. Tradiční
český brand Tesla má ochrannou známku v asi
70 zemích světa a naší snahou je dostat se na
všechny tyto trhy.

ne

Tesla Batteries je na trhu pátým rokem. Co vás
přimělo radikálně proměnit design vašich produktů?

Na které trhy jste
zatím pronikli?

„Z

Svět balení:

Svět
balení:

se

Společnost Tesla Batteries
dodává na trh portfolio tužkových baterií včetně
baterií do naslouchadel, speciálních
lithiových a alkalických baterií
do měřičů a teplotních a kouřových čidel
nebo knoflíkových baterií
do kalkulátorů a elektrických hodinek. S novou grafickou podobou produktů se firma
zaměřila i na různé cílové skupiny
zákazníků. V září vstupují na trh také baterie produktové řady Toys.

Martin Kurdiovský

ředitel
Vitar

Při množství produktů, které
máme, jsme prakticky pořád
ve fázi změn, vždy se najde nějaká
produktová řada, u které se obal mění,
inovuje nebo redesignuje. Pokud je
nákupu a logistiky, změna výrazná, pak je na
našem marketingu odkomunikovat ji tak, aby si
zákazník svůj výrobek našel.
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Spolupracujeme například se společností Tesla
Blatná (autožárovky a díly zapalování), Tesla
Lighting (LED, která vyrábí žárovky a světelné
zdroje) nebo Inter-Sat, která vyrábí robotické
vysavače a spotřebiče pro domácnost Tesla. Se
všemi jsme se domluvili na spolupráci. Synergie
obchodních aktivit nám všem pomáhá. Cílem je
zvýšení obratů a povědomí o značce Tesla.

Svět balení:

Podle čeho si spotřebitel vybírá baterie?

Georgi Stojkov:

Za zásadního zakladatele tohoto oboru považuji
značku Duracell. Se symbolem králíka přišla už
před třiceti lety a její charakteristická „bronzová“
část černé baterky vlastně definovala design na
dalších padesát let. Všichni velcí hráči design
s přidaným dílkem jiného kovu přijali a kopírují
ho. Jsem však přesvědčený o tom, že pro baterie
Tesla se spotřebitel rozhoduje spíše na základě
značky samotné. Na českém trhu to nemusí
platit stoprocentně, protože – jak jsme o tom
mluvili – působí tu x dalších firem, jež využívají
značku Tesla, která tu má také určité historické
zatížení. V zahraničí je však původní logotyp
Tesla považovaný za velice kvalitní a po lehkém
redesignu má velmi silný charakter.
Co se týká obalu samotného, prováděli jsme
různé pokusy, abychom našli ideální podobu –
atypizovali jsme obal, zkusili jsme nový přístup
s planžetou vepředu nebo jsme inovovali trhací
část obalu. Vymysleli jsme autentický fór – navrhli jsme grafickou stupnici, která má ukazovat,
o jaký kus je baterie lepší. Může to působit primitivně, ale pokud má design fungovat, musí být
jednoduchý.

Svět balení:

Na první pohled jsou vaše tužkové baterie odlišné a odkláníte se od generické grafiky. Na
co jste především mysleli při přípravě nového
grafického a produktového pojetí?

Georgi Stojkov:

Baterie je hodně malý váleček se spoustou detailů. Provedli jsme rešerši všech baterií, co se
týká znamének plus a minus, a zjistili jsme, že
jsou často špatně umístěná a nečitelná. Přitom jde o velmi důležité symboly, takže jsme
jim přiřadili adekvátní místo a výraz. Také jsme
chtěli najít nějaký vtip, který na designu zaboduje
při praktické ukázce. Navrhli jsme „šperkařskou“
ozdobu, na niž velmi dobře reagují ženy. Na každé
baterce je jinde – někde je celý tištěný spoj, na
jiné jsou pouze puntíky. Zcela jiné jsou dětské
baterie, s hvězdičkami a podobně. Některé trhy,
například ukrajinský, vysloveně vyžadují něco se
světovým designem evokujícím americké zboží.

kartonové části
obalu nepoužíváme imitaci, ale
skutečný kov. Velikost
a tvar výřezu jsme navrhli
tak, aby byl obal optimálně zavěšený, nepadal na stranu a nezabíral velkou část předního panelu
kvůli grafickému využití. Dále se řešila
již zmiňovaná znaménka plus a minus,
claim i na samotné baterii nebo segment na
druhé straně obalu. Chtěli jsme jít vlastní cestou a nepoužívat to, co ostatní velké značky jako
Varta, Duracell nebo Panasonic.

David Kania:

Svět balení:

Dětským brandem jsme obalili nejkvalitnější
řadu baterií, což má ještě jeden efekt. Některé
baterie mají jiné chemické složení a jsou určené
do zařízení s malým odběrem proudu. Ovšem
pořád jde o stejnou a zaměnitelnou velikost AA
nebo AAA. Hračky vyžadují zpravidla velké odběry proudu, a pro ně jsou zinko-uhlíkové baterie nevhodné z pohledu malé kapacity. Celou
dětskou řadou jsme chtěli dát jasnou informaci,
že baterie Toys+ jsou vhodné do hraček a že
budou plně funkční.

Svět balení:

Bylo těžké najít pro v podstatě zaměnitelný produkt jako tužková baterie nový pohled?

Georgi Stojkov:

bl

Začínali jsme důkladnou
rešerší toho, jak se baterie na
trhu chovají – na co jsou zákazníci zvyklí a co opravdu funguje.
Dále jsme hledali prostor pro
zlepšení. Přestože je bílý, kartonový podklad má několik barevných škál.
Z Číny jsme dostali nažloutlé nebo prosvítající kartony, a tak bylo výzvou předat informace o správném výrobním
postupu. Díky nové technologii se krycí
fólie „barví“ do modra, ale v rámci testování nám přišly také baterie zabalené do
nažloutlé fólie, což evokovalo 70. léta.
Hodně jsme pracovali na perforaci. Samotná ražba musí být udělána tak, aby
perforace dobře fungovala. Obvykle
se zákazníci do obalu špatně „vlamují“, nám se v tomto směru podařila
malá, ale užitečná inovace. Zásadní
byla i volba sloganu Future Batteries,
tedy minimalizování informace s maximálním dopadem. Díky propojení
tisku s kovem vzniká sepětí s technologickým principem. Přitom na
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Zůstaly nápady, které jste nakonec nerealizovali?

Georgi Stojkov:

Postupně opouštíme překrytí plastového blistru
kartonovou páskou. Sice se hodně zaměřujeme
na západní trh, ale zkušenosti z dalších zemí
ukazují, že prodejci tuto část obalu často
odtrhávají, aby byl vidět skutečný počet
baterií. Záleží ale na prodejním místě
– v dánském obchodě s elektronikou může právě tenhle přelep
v konkurenci ostatních značek zafungovat, v nigerijské prodejně půjde pryč.
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David Kania:

David Kania:

Prvotním zadáním bylo, aby baterie
zůstaly poskládané pravidelně s viditelným logem, proto vznikla tato krycí
lišta. Na vizualizované části obalu totiž vidíte
krásně vyrovnané baterie s viditelným brandem Tesla, zatímco v reálu se baterie v blistru
otáčejí a nepůsobí jednotným grafickým dojmem. Museli bychom použít drahou technologii, aby držely v plastovém blistru napevno tak,
jak chceme. Nakonec necháváme obě varianty,
protože různí obchodníci chtějí odlišná balení.

Svět balení:

Vznikají další obdobné střety designové představy a funkčnosti obalu?

David Kania:

U starého brandu jsme vyráběli jeden typ baterie
ve dvou obalových provedeních – karton s plastovým blistrem a papírovou harmoniku, jako
má Duracell. Z pohledu odpadové ekonomiky
a recyklačních poplatků byla papírová varianta
dobrá. Nicméně u alkalických baterií garantujeme desetiletou záruku úrovně napětí a takto
dlouhá exspirace nekoresponduje s částečně
odkrytým papírovým balením. Na baterie v blistru se nepráší a zůstávají v podstatě hermeticky
uzavřené, proto zůstaneme pouze u blistru.
Jedním ze zásadních požadavků (a problémů)
je maximalizace jazykových mutací. Zatím nemáme tak velký podíl na trhu, abychom si mohli
dovolit produkovat obaly pro každý stát zvlášť.
Hráli jsme také o únosnost při volbě velikosti
písma.

v angličtině. Po načtení QR kódu se zákazníkovi
zobrazí stránky s informacemi ve všech používaných jazykových mutacích.

Svět balení:
Georgi
Stojkov:

Zadní panel byl
z technického hlediska
a náročnosti vše seskládat
nejsložitější částí designu.
Práce na složení těchto informací a komunikačních piktogramech zabrala asi tři měsíce a neustále
jsme experimentovali.

Svět balení:

Pracovali jste s myšlenkou peel-off etiket?

Georgi Stojkov:

Peel-off etikety jsou vhodné pro kompaktní
a jednoduché obaly. Navíc produkt zdražují
a nefungují dostatečně.

David Kania:

Jednou z legislativních cest je nahrazení informací QR kódem. Zatím jej používáme pro
jednokusové balení knoflíkových baterií s malými blistry, kam by se vešly informace pouze

Řada Tesla Toys+ je určená pro potřeby dětí
a jejich hraček, Tesla rechargeable+ zase pracuje s přírodními motivy. Budete přidávat nové
linie pro další cílové skupiny?

David Kania:

To je náš další úkol. Pracujeme teď na bateriích,
které nejsou určeny pro přímý prodej, ale pro
průmysl. Průmyslová balení budou obsahovat
24 a 46 kusů a pošleme je do tendrů pro armádu, policii a velké průmyslové podniky. Půjde
o stejné baterie, ale s jiným značením, než používáme pro koncový trh.

Georgi Stojkov:

Stejně je koncipovaný i design, který je „oholený“
na maximální možnou míru a zůstává prostor
pro samotné logo Tesla.

Svět balení:

hmotnosti balení a metry krychlové pro výpočet na paletu. Ideální by bylo prodávat zboží po
master boxech, i z pohledu bezpečnosti přepravy a pohybu po kartonu. Nicméně minimální
objednávka je dvanáct spotřebitelských balení.

Svět balení:

Vyžadují další produkty – například powerbanky – obalová specifika?

David Kania:

Balení pro powerbanky je dáno požadavky na logistiku. Jsou baleny do papírové krabičky, vnitřní
vanička pro usazení powerbanky je z plastu.

Georgi Stojkov:

Na rozdíl od baterií, kde je celý prostor vyplněn
grafikou, bylo pro powerbanky požadavkem absolutně minimalistické grafické ztvárnění. Na začátku, když se upgradovalo logo Tesla s cílem jej
očistit, vznikl jednoduchý návrh závorek, které
připomínají baterii. Do loga se tak dostal hlavní
stavební kámen společnosti a motiv závorek je
používán i pro powerbanky.

Používáte sekundární obaly?

David Kania:

V produktovém katalogu máme uvedený i vnitřní
box například na 12 packů, vnější lepenková krabice je pak určena pro 120 balení. Udávané jsou

Proč si Tesla Batteries pro nový obal
nevybrala jen papírovou verzi? A proč
firma i nadále vyrábí v Číně? Kompletní
rozhovor najdete na webu svetbaleni.cz.
inzerce

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST
DACHSER Contract Logistics

www.dachser.cz
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

Automatizace, digitalizace či e-obchodování patří mezi současné hlavní
trendy s velkým růstovým potenciálem i v blízké budoucnosti. Na e-commerce
jsou navázána nejenom výrobní a obchodní centra producentů a dodavatelů, ale i logistická a distribuční centra, která zajišťují komplexní služby v balení, přepravě i skladování.

E-COMMERCE
JEDE NA PLNÝ PLYN
Jana Žižková
redaktorka
jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Podle řady průzkumů spotřebitel u e-commerce
velmi pozitivně vnímá jednu ze současných
ostře sledovaných hodnot – udržitelnost.
Naopak je známým faktem, že oblast
e-commerce ve spojení s obaly se
zatím nenaučila marketingově
lépe využívat potenciál obalů
k větší míře propagace
značky produktu či loajalitě
k brandu. A to navzdory tomu,
že především ve spojení s digitálním tiskem tyto možnosti existují
a zdaleka již nejsou tak ekonomicky náročnou záležitostí jako dříve.

P

K firmám, které naopak už od počátku velmi
dobře umějí s marketingovým potenciálem
obalů pracovat, patří třeba e-shop Spokojený
pes. Společnost využívá digitální tisk, který například umožnil tisknout jména na limitovanou
edici obalů, dnes již legendární boudičky. I když
Spokojený pes cítí zatím od svých zákazníků
mnohem větší tlak na kvalitu balení a bezpečnost balení pro přepravu, nechybí ani tady
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akcent na udržitelnost. Firma omezuje používání plastů a využívá více lepenek s označením
FSC. Eko přístup ve firmě uznávají (ostatně obaly
se sekundárním využitím jsou tím nejlepším příkladem), ale na druhé straně, pokud je nutné využít kvůli bezpečnému transportu stretch fólii,
dostává ochrana produktu přednost.
NENÍ OBÁLKA JAKO OBÁLKA
Obálky patří při e-obchodování k nejoblíbenějším obalovým prostředkům. U lehčích typů
zboží se uplatňují především obálky plastové či
protinárazové papírové s bublinkovou fixační
fólií uvnitř. Obálky patří mezi bestsellerové
produkty i u společnosti Raja. Pro usnadnění
používání mají obvykle i easy open uzavírání,
ať už v podobě samolepicího proužku s ochranou papírovou vrstvou či např. i zipem. Tak je
tomu i u mnohostranně využitelných plastových obálek/sáčků Rajagrip Eco. Sáčky se zipem
jsou vyrobeny z PE fólií o tloušťce 50 mikronů.
Některé varianty těchto sáčků jsou dodávány
i s popisovatelnými pruhy pro možnost označení produktů.

Pavel Knap
šéf logistiky
a distribučního
centra
Mall Group

„OBÁLKY V NOVÉM”
Dříve jsme pro menší zásilky používali
papírové obálky s bublinkovou výplní,
kdy se stávalo, že ostré hrany originálního balení obálku protrhly. Toto řešení
nebylo ideální ani z pohledu třídění
a recyklace, kdy se řadě lidí nechtělo
před vyhozením odstraňovat plastový
vnitřek, současné řešení lepenkových
obálek je mnohem vhodnější variantou.
Na našich obalech pracujeme neustále,
v současné době testujeme několik nových řešení, jako jsou například recyklovatelné papírové pásky.
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Obálky používá
i jeden z nejznámějších internetových obchodů,
Mall. Před několika měsíci začali v Mallu
používat kartonové skládatelné obálky, které
speciálně pro své potřeby navrhli spolu s dodavatelem. Ve srovnání s běžnou kamennou
prodejnou se se zbožím v Mallu mnohem více
manipuluje, než se dostane k zákazníkovi. Proto
bylo potřeba při řešení kromě odolnosti zohlednit i efektivitu při sestavení a udržitelnost materiálu. Tento druh obalu je dostatečně bytelný a má
zesílené deformační zóny, zboží je v něm stabilní
a chráněné před poškozením. Zároveň je velikost obálky variabilní, takže se v ní mohou posílat
B_240 x 115 mm + 4 mm.pdf
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produkty různých velikostí bez používání zbytečného vnitřního
materiálu. Zákazník obálku může využít zpětně
i jako vratný obal.
EVERGREEN JE KRABICE
Tam, kde se jedná o větší objem, velikost nebo
vyšší hmotnost, však obvykle již obálka nestačí

a v těchto případech
se hojně využívají různé typy
krabic, často i ve spojení s účinnou
fixací. Nejčastěji z vlnité lepenky, která
ve vhodné konstrukci poskytuje nejen
ochranu, ale i vysokou tvarovou variabilitu
ve spojení s tlumicími schopnostmi. Na myšlence, aby každá zásilka byla pro zákazníky
překvapením, je založen obal e-shopu Unuo.
cz. Navíc kreativní krabice, ve kterých zasílá své
zboží, mají tzv. druhý život – po vyprázdnění
je možno krabici přetvořit na domeček, který
si mohou děti zákaznic vybarvit a následně si
s ním hrát. Obal byl společně vyvinut i vyroben

11:05

inzerce

Výplňový papír
Nejen pro každý e-shop
Rozměry boxu
box 259x259x391mm
vin 450mm
návin
šířee papíru 38cm

Je dob
dobré
é míti ssvého
ého FiLLiPa!
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ve společnosti Thimm
na základě původního konceptu
ve tvaru kufříku.
Sestavení krabice a zabalení zboží
v původním obalu však
trvalo příliš dlouho. Původní design na bázi klopové
krabice byl nahrazen krabicí se
samosvorným dnem. Tato změna
konstrukce urychlí přípravu krabice
pro naplnění a díky vhodně umístěné
lepicí pásce i její uzavírání, kdy balič jen
stáhne ochrannou fólii z lepicí pásky a víko
uzavře. Při vývoji zasilatelské krabice bylo myšleno i na spotřebitele. Ve víku je integrována
odtrhovací páska, kterou spotřebitel intuitivně
zásilku otevře. A ani zde pak není potřeba žádných pomůcek.
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BEZ KOMPROMISŮ
Rohlik.cz je český online supermarket. Zajímavou iniciativou je vlastní značka produktů
s garancí – jak firma uvádí – nekompromisního
postoje k výběru nejenom potravin či dodavatelů, ale i tiskových materiálů a obalů. Zásadním
principem značky a jejího obalu bylo vytvořit
střídmý design, ze kterého bude patrný ekologický přístup k obalům, dalšími benefity pak jednoduchost a minimalismus. A to nejen vizuálně,
ale i například použitým počtem barev či snazší
recyklací. Zajímavé řešení představují i barevně
rozlišující samolepicí etikety „crush range eko
materiál“, kde používaný substrát je složen z 15 % rezidua ječmene, 40 % recyklovaného vlákna a 45 % buničiny ze
dřeva. Hlavními identifikátory na
etiketě jsou pro zákazníka piktogramy na přední straně
etikety, kde se nachází
označení různého
typu, informace
o vhodné recyklaci obalu
atd.
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Domluvy
ohledně
obalů s akcentem na udržitelnost probíhaly
společně s výrobci
a dodavateli. Rohlík spolupracoval jak na výběru nejvhodnějšího obalu s ohledem
na funkčnost, složení, udržitelnost
a recyklovatelnost, tak se stejnými parametry společně vybíral materiály pro
samolepicí etikety.
BALENÍ PRO SVĚT MÓDY
Balení Rollor je řešení společnosti
Smurfit Kappa pro přepravu oděvů
bez záhybů. Na rozdíl od standardní krabice lze tento obal
typu ready-to-use srolovat, aniž by došlo k jakémukoli zmačkání
oděvu. Podle stávajících klientů,
kteří tento
typ obalu

Michal Ondomiši
ředitel logistiky
Alza

„EKO OBALY VLASTNÍ
PRIVÁTNÍ ZNAČKY“
Zářným příkladem toho, jak o obalech
přemýšlíme, jsou produkty naší privátní
značky Alza Power a Alza Eco, kde jsme
od počátku pracovali s myšlenkou co
nejekologičtějších obalů. Výsledkem je
např. u produktů Alza Power lepenkový
obal přírodní barvy, který neobsahuje
plastové blistry ani chemická lepidla.
Technologie potisku balení je založená
na inkoustu na bázi sójových bobů, což je
v současnosti asi ekologicky nejšetrnější
řešení inkoustového tisku. U privátní
značky ekologické drogerie Alza Eco
jsme eliminovali použití plastů o 81–89 %
díky balení do bag-in-boxů, které mimo
jiné vynikají svou praktičností při dávkování. Kromě toho jsou také plně recyklovatelné a po použití zaberou minimum
místa v kontejneru.

používají, došlo u zásilek k až o 50 %
nižší vratnosti. Pokud by však zákazník z nějakých důvodů potřeboval vrátit zboží, lze
Rollor znovu použít díky
jeho pevné struktuře
a uživatelsky snadno
manipulovatelnému designu.

100% recyklovaná
Dárkové
balení

Balte chytře,
balte lépe!
50% recyklovaná
Opětovně
použitelná
bavlněná
taška

80% recyklovaná

ZDARMA

800 500 515*

info@rajapack.cz

rajapack.cz
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Obal je na trhu až s pětibarevným
tiskem, aby se nejen podpořila
identita značky, ale i umocnil zážitek z rozbalení doma. Balení
jsou 100% bez plastických hmot,
protože nejsou potřeba žádná
ramínka ani plastové sáčky. Rollor
je dále certifikovaný FSC, plně recyklovatelný a vyroben z obnovitelných zdrojů.

Z výše uvedených novinek a trendů je
patrné, že e-commerce má opravdu
našlápnuto. Potřebuje to, protože v důsledku koronavirové
pandemie sezona v tomto
odvětví letos přišla už se
začátkem kalendářního roku.
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OPAKOVANÉ POUŽITÍ OBALU VEDE
V Alze pro balení používají jak jednorázové, tak
opakovaně použitelné obalové materiály. Snahou je minimalizace jednoúčelových obalů. Pro
zásobování poboček využívají vratné obaly, KLT
přepravky. Ve vratných boxech se předávají dopravcům zásilky do AlzaBoxů. Už při výběru typu
balení se v Alze přihlíží k možnosti opakovaného
použití obalů nebo alespoň následně ke vhodné
ekologické recyklaci. Paleta materiálů je pestrá
a zahrnuje různé typy stretch fólií, rozmanité ochranné obálky a sáčky, kartonové
přířezy a krabice, výplňové materiály, lepicí a vázací pásky a další.
Samozřejmostí jsou plastové
přepravky, přepravní palety a klece. Zdaleka
největším vý-

vojem prošly z pohledu společnosti plastové
obaly, ať už jsou to pytle nebo výplňový
materiál – v průběhu posledních několika let se změnilo jejich složení
s cílem umožnit maximální
recyklaci. Například na
bublinkových obálkách
zákazníkům pomocí
piktogramů radí, jak
je správně zlikvidovat. Specifickou
disciplí-

nou jsou fixace a výplně obalů, které
prodělaly za posledních několik let
zásadní změny. K výraznému přechodu došlo směrem od drceného
kartonu přes polystyrenové zlomky
až k recyklovatelným plastovým polštářkům naplněným vzduchem – ty
se nyní v Alze používají nejčastěji. Od
typu obalů se odvíjejí i používané balicí technologie. Jsou to jak balicí automaty
pro shrink balení, paletové ovinovací stroje, tak
i ruční balení nadrozměrných nebo neskladných
předmětů. Alza také testuje znovupoužitelné
obaly. Příkladem je RepeteBox, v němž lze opakovaně doručit desítky zásilek.

Petra Roulland
head of private
brand
Rohlik.cz

„RADIKÁLNĚ KLADEME
KVALITU NA PRVNÍ
MÍSTO“
Definovali jsme si zásadní principy
značky i jejích obalů v „manifestu“, který
všechny vybrané produkty i celá značka
respektují. Vedle kvality, výběru a poctivosti klademe velký důraz i na férovou
komunikaci se zákazníkem a našimi dodavateli, včetně dodavatelů obalů.

24

ial
r
o
t
r
Inze

ANTIKOROZNÍ BALENÍ

ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Společnost NTIC z USA před více než 30 lety
uvedla na trh antikorozní fólie s inhibitory
koroze. Její partnerské společnosti celosvětově prodávají tyto produkty pod značkami
EXCOR® a ZERUST®. Principem fungování
těchto produktů je postupné a dlouhodobé
vypařování inhibitorů koroze, které uvnitř
uzavřeného balení vytvářejí chemickou atmosféru blokující korozní procesy.
Vzhledem k širokému spektru kovů, jež se
v elektroprůmyslu používají, vyvinula skupina
ZERUST® několik typů antikorozních inhibitorů, jež po analýze produktu určeného k antikorozní ochraně nabízí svým zákazníkům:
Typ NE-C na ochranu mědi
Typ NE-S na ochranu stříbra
Typ MM na ochranu kombinací kovů

Antikorozní kapsle chránící elektroskříň

Typ E na ochranu oceli
Typ A na ochranu pozinkovaných
materiálů
Po zvolení vhodného typu inhibitoru následuje fáze přípravy obalu. Kromě rozměrů
je zásadní navrhnout zejména vhodnou
tloušťku obalu s ohledem na jeho mechanickou odolnost a plánovanou délku účinnosti
antikorozního balení (ta může být od několika měsíců až na více než 10 let v případě
potřeby dlouhodobé konzervace).
Pro většinu balení v elektroprůmyslu se používá antikorozní fólie, případně antikorozní
stretchfólie nebo bublinková fólie. Specifickým typem produktu jsou pak antikorozní
kapsle, které obsahují koncentrovanou dávku
inhibitoru koroze a po umístění například
do rozvaděčů zajišťují jejich dlouhodobou
ochranu před korozí. Aktuálním trendem
je požadavek na antikorozní balení, které je
zároveň antistatické. Podle požadavku zákazníka je možno vyrobit fólii, která produkt
určený k balení ochrání nejen před korozí, ale
i před statickými výboji. Povrchový odpor fólie
je měřitelný a zákazník si může přesně zadat
jeho výši podle citlivosti jeho zboží.
Úplnou novinkou je pak možnost dodání antikorozních fólií, jež jsou zároveň kompostovatelné. Tím je při balení eliminováno použití
plastů, což má pozitivní dopad na celkovou
ekologickou zátěž související s balením.
Zcela zásadním požadavkem ze strany zákazníků je pak garance kvality antikorozních obalů
ze strany jejich dodavatele. Excor-Zerust s.r.o.

Převodovky v antikorozní kompostovatelné fólii

Airbag chráněný antikorozní bublinkovou fóli ESD

garantuje u svých produktů systematické testování a soulad s následujícími normami:
Hodnocená vlastnost

Norma

Antikorozní ochrana

TL 8135-0043

Zdravotní nezávadnost

TRGS615 a TRGS900

Mechanická odolnost

ASTM D 1709/A
(+ soubor dalších norem)

Kompostovatelnost

EN 13432
– logo „OK Compost“

Povrchový odpor (ESD)

IEC 61340-5-1

Zákazník tak dostává produkt jasného původu,
složení a kvality. Takový produkt pak může fungovat v souladu s jeho potřebami a má také
jasně vymezenou pozici v oblasti managementu kvality a odpadového hospodářství.
Ing. Jakub Nešpor, jednatel společnosti

Antikorozní kapsle chránící citlivou
výpočetní techniku

Excor-Zerust, s. r. o.
Kvítkovická 1527
763 61 Napajedla
www.excor-zerust.cz
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TECHNOLOGIE

Multipacky
na cestě dalších
proměn
Z hlediska množství nakupovaných produktů současný trend nahrává především dvěma variantám. Tou
první je zmenšování obsahu a nabídky jednoporcových single variant, druhou variantu představuje naopak
ekonomický nákup v podobě multipacků. I když se v souvislosti s multipacky bavíme především o nápojích,
není to zdaleka jediný sortiment, který je využívá.
Jana Žižková
redaktorka
jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

K historicky nejstarším typům vratných multipacků patří určitě přepravky, na začátku především dřevěné, v současnosti nejčastěji
plastové. Zatímco však tyto přepravky
mají stále nezastupitelné místo v pivovarech, stáčírnách vod i restauračních zařízeních, spotřebitel,
který si nápoje kupuje v supermarketu, dává stále
více přednost nevratným lepenkovým či flexibilním multipackům. A protože
dnešní svět, alespoň toho západního charakteru, klade velký
důraz na udržitelnost, vypadá to, že
hmotnostně i konstrukčně se bude
minimalizovat ještě dál. Příkladem jsou
různé typy plastových a v současnosti
hlavně lepenkových držáků, které jsou
schopné nejenom zkompletovat víceprodukční balení, ale i plnit funkci odnosného multipacku.

K

Multipacky jsou ostatně oblíbené
i v sektoru e-commerce. Díky specifičnosti elektronického prodeje zde však
není kladen vysoký důraz na propagační
funkci sekundárního obalu. Na druhou
stranu zase tyto multipacky působí pro
řadu zákazníků udržitelněji. K velmi zdařilým multipackovým balením patří na
našem trhu poměrně nový typ limonády
Fermentáda. Košík nabízí toto balení po
čtyřech kusech v krabicích z vlnité lepenky
s průhledy, kde grafika viditelné etikety
nahrazuje vizuální grafický vjem obalu.
Minimalisticky provedený design etikety
opět koresponduje s požadavkem udržitelnosti i zdravého životního stylu. To se
ostatně týká i samotného nápoje.
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LEPENKOVÉ MULTIPACKY LÁKAJÍ
Multipacky jsou obecně oblíbeným
sekundárním balením. Zdaleka však nemusí jít jen o pivo či nealko nápoje, se
kterými je spotřebitel má nejvíce spojeny.
Novinkou, která využívá i zesílené marketingové komunikace, jsou multipacky pro značku
Activia (Danone). Activia shoty
Foto: J
ana

Žižkov
á

jsou novinkou pro podporu komunikace. Značka
Activia zapojuje do komunikace řadu známých
českých food bloggerů a influencerů, kterým
rozesílá balíčky se zásobou Activia shotů na
jeden týden. Obaly pro tyto zásilky byly vyrobeny moderními technologiemi digitálního tisku
a digitálního laserového výseku. Každý balíček
s Activia shoty, který byl influencerům zaslán, byl personalizován jejich jménem. Pro
potisk vlnité lepenky byl zvolen digitální
tisk, jehož kvalita zaručuje sladění barev
na obalu zobrazených lahviček Activia
shotu se skutečnými lahvičkami uvnitř
balíčku. Vnější zasilatelský obal je potištěn
oboustranně. Vnitřní fixace s víkem na první
pohled také vypadá, že je potištěna z obou
stran, ale ve skutečnosti tento efekt vznikl
až po složení. Fixace je potištěna pouze
z jedné strany. Pro zvýšení exkluzivity
zásilky byl obal doplněn vylaserovaným
nápisem Activia. Nápis je tak plastický
a nechává značku o to víc vyniknout.
Udržitelnou cestou šel vývoj
minimalistického TopClipu od
společnosti Smurfit Kappa.
TopClip plně pokrývá horní
část plechovek, chrání je
před kontaminací a poskytuje příležitosti pro vizuální
identitu značky. Má dva vysekávané otvory, takže s nimi lze
v prodejně snadno manipulovat
a lze získat zpětnou vazbu při spotřebitelských testech. Protože je TopClip vyrobený jen z lepenky, zanechává o 30 % nižší

Foto: Thimm

kou náročnost balení.
Rovněž zvyšuje kvalitu
obalu a zdokonaluje
fixaci zboží. Příslušné
fólie mohou být nejenom v různých barvách či
tloušťkách, ale podle způsobu jejich využití mohou
mít i řadu doplňujících
charakteristik (ochranný
filtr, lepivost či kluznost
stran, přilnavost atd.).

uhlíkovou stopu než spotřebitelské balení ze
smršťovací fólie, neobsahuje plasty a je 100%
obnovitelný, recyklovatelný a biologicky rozložitelný. TopClip lze použít pro seskupování
běžných plechovek do balení po čtyřech, šesti
nebo osmi kusech. Od května letošního roku se
mohou spotřebitelé s tímto obalem na regálu
ve Velké Británii setkávat i ve spojení se značkou Budvar.
FÓLIE SE URČITĚ NEZTRATÍ
I když se hojně hovoří o tlaku na alternativy flexibilních multipacků, kde v některých případech
je fólie skutečně nahrazena lepenkovým řeše-

ním, u větších objemů především minerálních
i přírodních vod v PET láhvích má stále fólie své
opodstatnění.
Velkou roli při vytváření plastových multipacků hraje kvalita fólie a technologie balení.
To ostatně nejenom v případě vytváření multipacků, ale i později při vytváření manipulačních
jednotek z PET balení na paletách. Podle zjištění
společnosti Ekobal se k vytváření přepravních
jednotek z PET láhví hojně využívají balicí stroje
s předepínacím zařízením. Zvýšená průtažnost
fólie v kombinaci s kvalitní technologií umožňuje
snížit množství spotřebované fólie a ekonomic-

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE NA POSTUPU
Pokud přehlédneme novinky v oblasti balicích
strojů na vytváření flexibilních multipacků,
můžeme se zastavit u značky Smipack. V současnosti je v nabídce relativně nová řada kompaktních automatických vysokorychlostních
strojů typu XP. Ta je vhodná pro balení do PE
fólie „s prohozem“ (spodní navedení PE fólie
– jedna role). Stroje XP mohou být využity pro
balení různých výrobků, jako jsou PET lahve,
plechovky, krabice, sklenice, kartony různých
velikostí ve skupinách s různým počtem kusů.
Systémy pro balení nápojů do PE fólií nabízí
i Technology. Vedle skupinového balení bez
podkladového kartonu umí i flexibilní plastová
balení s podkladovým kartonem či nízkým
trayem. Tato balení jsou však vhodná spíše při
vytváření sekundárního obalu z těžších výrobků
(sklo, konzervy).

inzerce

DOPROVODNÝ PROGRAM

8

BIZPACK

OBALOVÝ
BUSINESS
MIXER
OBAL ROKU

15.–16. října 2020,
Aquapalace Hotel Prague

BALENÍ V AKCI

Nenechte si ujít příležitost k networkingu!

Registrujte se na www.obalko.cz
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OBALY A DESIGN

Kreativitu limitují
výrobní možnosti
a udržitelnost

Věčný „boj“ mezi výrobou
a marketingem, kde vítězem musí
být zákazník – obal a design pro něj
musí být atraktivní i funkční, se všemi
potřebnými informacemi.

Martin Kurdiovský
ředitel nákupu a logistiky,

Vnímání designu obalů spotřebiteli je v současnosti obVitar
vykle komplexnější a tím pro designéra i mnohem komplikovanější. U designu obalů totiž většina z nás již dávno
neoceňuje jen kreativní tvar či grafiku, ale řeší i environmentální
problematiku s důrazem na případné dopady na životní prostředí.
Jana Žižková
redaktorka
jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Žijeme v době nadbytku, kde budování profesní
pověsti, kvality produktu a loajality ke značce
patří k hlavním atributům dlouhodobého
úspěchu. Velkou výzvou je skloubit
výrazný design nejenom s ekonomickou stránkou (to ostatně
bylo vždy), ale i se současným
největším „morálním“ trendem, tedy s udržitelností
produktu včetně obalu.

Ž

„UDRŽITELNOST PRO
UDRŽITELNOST“ NESTAČÍ
Na druhou stranu „udržitelnost“ některých firem je spíše otázkou PR a marketingové
prázdnoty. To potvrzuje i obchodní ředitelka
a zároveň dcera zakladatelky společnosti Ryor
Jana Štěpánková. Z pozice české kosmetické

firmy vnímá, že řada firem řeší udržitelnost často
jen kvůli vylepšení marketingové pozice. Těmito
příklady mohou být udržitelné obaly, které k nám
jezdí přes půl planety z Jižní Ameriky či Asie, nebo
využívání bioplastů, které bez větší edukace zákazníků končí v běžném plastovém kontejneru,
kde dojde k materiálovému znehodnocení. Z hlediska designu kosmetických obalů Ryor vnímá
větší poptávku po přírodních motivech (struktura dřeva, recyklovaného papíru, akvarelových
motivů, přírodních barev), i když globálně nelze
takto design paušalizovat, pochopitelně záleží
i na kultuře jednotlivých regionů. Důležitou částí
designu je i jeho kompatibilita s technologiemi.
Pro Ryor jsou z hlediska výroby nejjednodušší
dávkovače. Jsou velmi hygienické a estetické,
výhodou je možnost strojní aplikace etikety i automatické skládání obalu.

V oblasti designových trendů např. Mondelēz International usiluje o jasnou vizuální odlišitelnost
a rozeznatelnost obalů tak, aby přitáhly zákazníkovu pozornost. Příkladem takového zadání je
čokoláda Toblerone, kde je design obalu i produktu tak specifický, že je produkt v regále jasně
rozeznatelný i na značnou vzdálenost.
S designem ale Mondelez i experimentuje. Na
sklonku loňského roku se na trhu objevila limitovaná edice produktů Koka, Derby a Esíčka, které
se vyrábějí v Lovosicích, s kresbami od Josefa
Lady. Ty u nás patří k Vánocům už po dlouhá léta,
jsou jasně rozpoznatelné a jsou jednoznačným
symbolem české kultury. V oblasti obalových
materiálů společnost usiluje o to, aby veškeré
její obaly byly do roku 2025 recyklovatelné (aktuálně 93 %).

Pavel Komůrka

packaging innovation
– sustainability
coordinator
Orkla

„TRENDEM JE JEDNODUCHOST, KREATIVITA
A UDRŽITELNOST“
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Příkladem kreativního obalového designu a materiálově-výrobní optimalizace je obal Farmářských polévek značky
Vitana. U tohoto flexibilního obalu se
jedná o spojení teoretické tříditelnosti
monomateriálové struktury (OPP/OPP),
zajímavého grafického designu a snížení
množství použitých materiálů.

Gabriela Bechynská

ředitelka firemní komunikace
Mondelez International
pro ČR a SR

„SPOTŘEBITELŮM SE
PERSONALIZACE LÍBÍ“
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Personalizaci tiskem využíváme u čokolády Toblerone. Na vybraných letištích si zákazníci mohou vytisknout obal
s vlastním nápisem. Typicky do něj přidávají milé vzkazy či jména svých blízkých, které chtějí obdarovat. Pozitivní
ohlas měla i naše valentinská edice Milky
„Vepiš se do srdce“, která umožňovala
zákazníkům napsat jejich vlastní vzkaz
pro obdarovanou osobu do prostoru
vyčleněného na produktu.

Zajímavý pohled na požadavky
současného obalového designu
nabízí z pozice uživatelů širokospektrálních obalů společnost Orkla, která
má podobně jako většina velkých firem na
trhu nastaveny strategické cíle pro udržitelný
vývoj obalových materiálů. Především v oblasti
flexibilních obalů lze vnímat odklon z multimateriálových struktur směrem k monomateriálům.
Kompozity typu papír / hliníková fólie / polyetylen jsou často nahrazovány strukturami PE/PE
nebo PP/PP. V Orkle dávají přednost polypropylenovým strukturám, u kterých vidí lepší příležitost a využití z hlediska lepší ochrany výrobku
a zpracovatelnosti. Flexibilní retailové obaly se
v ČR prozatím netřídí, ale podle vyvíjených tlaků
jak ze strany uživatelů, spotřebitelů a výrobců, tak
i z ekonomického – environmentálního – hlediska
(vzrůstající nároky na vytříděné množství odpadních obalů, problematika využití plastového odpadu, tlak zodpovědných firem) to je jen otázkou
času. Z hlediska propojení technologií a designu
má před sebou velký potenciál digitální tisk. Zákazník si přeje být baven, poznávat nepoznané,
být upoutám něčím výjimečným, být informován. Tento mechanismus se dá plně aplikovat
i u grafického designu obalů spotřebního zboží
personalizací potisku obalu, především digitálním tiskem. K tomu přispívá i fakt, že se životní
cyklus grafického designu stále zkracuje a tisková
množství se snižují.
PRUŽNÁ REAKCE NA PROMĚNY DESIGNU
Výrobci, kteří chtějí na trhu uspět, musí umět
na současné trendy reagovat – ať už nákupem
nových technologií, nabídkou alternativních
materiálů či efektivními designovými inovacemi.
Dodavatel plastových potravinářských obalů
Greiner Packaging International zaznamenává
jako jasný trend tzv. DFR – design for recycling.
To směřuje k celkovému zjednodušení obalového designu (priorita monomateriálových
ergonomických designů s jednodušší grafikou).

Menší globální rozdíly v designech vykazují privátní značky
řetězců napříč Evropou. Sofistikovanější typy personalizace vzhledem
k tomu, že se jedná o nákladnější řešení, se
využívají zatím na našem trhu spíše jen v limitovaných edicích a speciálních marketingových
akcích, kde mají i větší ohlas. I Greiner v rámci
svých designů reaguje na trend udržitelnosti.
V této oblasti je to zejména snižování množství
plastu (odlehčování), zvyšování podílu recyklátu
a volba takového designu (dekorace), který ne-

zatíží následnou recyklaci. O tom, že i velmi líbivý
design může být velmi jednoduchý a výrobně
optimalizovaný, se lze přesvědčit u prodejních
paletek v rámci kampaně Gorilování, které zrealizovala společnost Thimm. Kromě rozdílných
tiskových motivů a kontur postaviček goril se
prodejní paletky liší v detailu výseku na čelní
straně. Tento rozdíl by u analogových výrobních
metod znamenal výrobu dvou různých výsekových forem a dvou různých tiskových štočků.
Proto byl projekt realizován digitálně.

TBA inz SB Euroboxy 155x130 CZ 5-20.qxp_Sestava 1 12.05.20 15:02 Stránka 1
inzerce

EUROBOXY
V NOVÉM FORMÁTU
I na drobnostech záleží
Rozměry 30 x 20 cm
a 20 x 15 cm

MADE IN

TBA

Vlastní grafický design je více záležitost marketingu, jeho cílů a parametrů konkrétního výrobce.
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POP/POS

U regálových děličů
se klade důraz
na recyklovatelné
materiály
Regálové děliče a vymezovače slouží v maloobchodě k fyzickému
i optickému oddělení jednotlivých druhů zboží a značek. Také v této
kategorii POS/POP prostředků se v poslední době výrazně projevuje
směřování k udržitelnosti.
David Čapek
redaktor
david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

V obecnějším smyslu lze u regálových děličů
a vymezovačů zaznamenat dva hlavní trendy.
Jedním z nich je již výše zmíněná snaha
o udržitelný přístup, zejména pokud
jde o používaný materiál – nezřídka
se tak přechází na plně recyklovatelné plasty nebo se využívá
papír. Druhým trendem jsou
systémy, které kombinují
oddělovač s další funkcí. „Zde
se jedná například o nastavitelné
policové rámečky, které separují
jednotlivé řady/facingy a zároveň slouží
pro posun a výsun zboží. V České republice tento systém pod názvem Facer využívá
například řetězec Makro v kategorii vína a destilátů nebo společnost Globus v různých
kategoriích zboží. Pilotní projekty jsou
také u společností Penny Market
nebo Billa,“ vyjmenovává Vojtěch
Motl, country commercial director ve společnosti HL
Display.
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Česko používá regálové děliče a vymezovače
u specifických projektů ve spolupráci se svými
obchodními partnery, přičemž využívá převážně jejich řešení. „V případě využití děličů a vymezovačů pečlivě sledujeme jejich efektivnost
a naplnění cílů stanovených před realizací aktivity,“ sděluje Robert Kičina, manažer korporátní
komunikace v Nestlé Česko. Nejběžněji firma
využívá regálový insert/vsuvku, jež pomáhá
zlepšit viditelnost výrobku. Regálové děliče
především pro čokolády svých značek Milka, Figaro, Cadbury a Toblerone používá v tuzemsku
společnost Mondelez. „Všechny děliče máme
výhradně z recyklovatelných materiálů, ať již z
papíru nebo z plastu,“ vyzdvihuje Gabriela Bechynská, corporate & government affairs manager CZ/SK ve firmě Mondelez Czech Republic.
TÉMĚŘ POVINNÁ VÝBAVA
Svět standardních jednoduchých regálových
děličů se přesto nijak dramaticky nemění. Vojtěch Motl poznamenává: „Oddělovače stále
patří ke skoro povinné výbavě polic s vystaveným zbožím, a to především u těch kategorií
a výrobků, kde je merchandising a doplňování
zboží obtížnější.“
Regálové děliče a vymezovače patří v rámci POS
materiálů spíše mezi méně finančně náročné,
ale také nepříliš kreativní formy podpory prodeje. „K výrobě se využívají různé druhy materiálů od kartonu, plastu až po kovové podložky
s brandingem na čílku. Mezi ty prémiovější regálové prvky lze zařadit světelné barketky, které
produkty nejen oddělují od ostatních, ale
také velmi efektivně zvýrazňují,“ vysvětluje Anna Brůžková, produkční
ředitelka ve společnosti Dago.
Samozřejmě hodně záleží
také na kvalitě a účelu
provedení – tedy zda
má produkt v regálu
pouze „vypíchnout“ či zákaz-

níka také edukovat apod.
Každopádně výhodou této
kategorie POS prostředků je
podle Anny Brůžkové jednoduchost
instalace, nízká pořizovací cena a zvýšení orientovanosti nakupujících v často
nepřehledně uspořádaných regálech.
KREATIVNÍ PŘÍSTUP
Vnášet více kreativity i do těchto jednoduchých
prvků je možné třeba pomocí různých světelných efektů, blikajících diod či kompletního podsvícení produktů na regálové barketce. „Volíme
také všemožné druhy materiálů či jejich vhodnou kombinaci. Jde například o fluorescenční
plexisklo, které působí světelným dojmem i přes

Gabriela
Bechynská

corporate &
government affairs
manager CZ/SK
Mondelez Czech
Republic

„RECYKLOVATELNÉ
A S DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ“
Používali jsme nejvíce papírové regálové
děliče, ale nově zavádíme plastové, které
jsou 100% recyklovatelné. Přechodem
k PET materiálu se snažíme zvyšovat životnost regálových děličů a v důsledku
jsme tak šetrnější k přírodě.

Robert Kičina
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manažer
korporátní
komunikace
Nestlé Česko

to,
že do
něj žádné
světlo neproudí,“
přibližuje Anna Brůžková. A jak dál uvádí, do
budoucna očekává větší interaktivitu s nakupujícími za pomoci
moderních hightechnologií, jako
jsou různá čidla, zvukové efekty na míru
nebo videa.

„Samozřejmě
všechno toto již
existuje a je vyvinuto, avšak stále si to
do svých POS materiálů
mohou dovolit zařadit jen
ty luxusnější značky s velkými
rozpočty na podporu prodeje.
Čím víc budou tyto technologie rozšířenější, tím budou také dostupnější
pro ‚běžné‘ produkty,“ konstatuje na závěr Anna
Brůžková.

„REDUKCE PLASTOVÉHO
ODPADU“
Co se týče udržitelnosti a používaných
materiálů, postupně nahrazujeme
plasty papírovými řešeními. Od začátku
tohoto roku například v našich stojanech
s cukrovinkami nepoužíváme plasty
a postupně tento přístup aplikujeme
i v dalších oblastech. Boj proti plastovému odpadu je pro Nestlé strategicky
důležité téma a redukci i recyklovatelnost plastů řešíme napříč naším fungováním – od získávání surovin, přes balení
výrobků až po podporu prodeje.

inzerce

Viking Masek, Ishida Europe a Ondrášek Ink-Jet systém
si Vás dovolují pozvat na

Dny otevřených dveří
v oblasti balení, vážení, kontroly kvality
a značení.
Kde: nejmodernější nově otevřená továrna
společnosti Viking Masek v Nové Roli
Kdy: 12.–16. října 2020
Pro koho je akce určena: všem uživatelům balicích zařízení, výrobcům
potravin a všem se zájmem o balení a vážení. Předvedeme nejmodernější
trendy balicích strojů, kompletních balicích linek, vážících zařízení, strojů
pro kontrolu kvality potravin, a nemodernější značící zařízení.

Kontakt na schůzku: e-mail: sales@masek.cz nebo na tel.: 777 166 137
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NOVINKY

Důraz na ekologické
materiály i nové roboty
Zajímavé novinky směřují tentokrát do oblasti manipulace – týká se to robotů pro intralogistiku i ekologických
materiálů. Náměty do této rubriky můžete zasílat na svetbaleni@atozgroup.cz.
Novinky zpracoval
Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

M A T E R I Á LY

TRÁVOVÝ PAPÍR –
UDRŽITELNÁ
ALTERNATIVA
využití sběrového papíru
a sušené trávy
úspora energie na výrobu

Přechod na udržitelné materiály je dnes téměř
povinností. V České republice bohužel nad ekologickou udržitelností většinou vítězí cena. Najdou
se však i společnosti, které přemýšlejí ekologicky,
a právě pro ně jsou určeny nové obalové materiály
z trávového papíru. Při jeho výrobě se používá 60 %
sběrového papíru a 40 % sluncem sušené luční
trávy. Dvě složky, které podle výrobce ušetří až 80 %
energie a až 95 % vody oproti výrobě celulózového
papíru. Hnědé i bílé trávové papíry jsou certifikované
FSC a EU-EcoLabel. Paleta ekologických obalových
materiálů společnosti sahá od balicího papíru přes
tašky, voštiny, desky až po papírové palety.

Více na www.melecky.cz
T E C H N O LO G I E

ROBOTY ŠETŘÍ
NEPRODUKTIVNÍ
PRÁCI
autonomní přeprava
rozmanitého sortimentu
cloudové řešení

Plně autonomní jednotky AMR od americké firmy
Fetch Robotics jsou nově dostupné na českém trhu
díky spolupráci se společností U&Sluno. Roboty se
samy přizpůsobují dynamickým podmínkám v okolí,
detekují překážky v reálném čase a přepravují zboží
na místo určení. Při zapojení robotů pro transport
lze podle výrobce eliminovat až 70 % neproduktivní
práce skladníků. Instalace robotů trvá několik dní
a nejsou potřeba další podpůrné technologie. Jednotlivé autonomní roboty mají specifické zaměření.
Model HMIShelf je připravený na běžnou přepravu
malých a středních nákladů, varianta Freight 1500
zvládá přepravovat zásilky o hmotnosti až 1500 kg.

Více na www.uslunorobotics.eu
M A T E R I Á LY

VÝPLŇOVÝ PAPÍR
PRO E-COMMERCE
kompaktní rozměry
recyklovatelný papír

Fillip Box je pomocníkem při ekologickém balení
zásilek v malých a středních množstvích. Je vhodný
například pro plnění a vycpávání balíků pro provozovatele online obchodů, a to pro začátečníky i pro
profesionály v oblasti elektronického obchodování.
Vzhledem k malým a kompaktním rozměrům krabice se vejde na každé pracovní místo a umožňuje
mobilní použití. Uvnitř boxu se nachází 450 metrů
dlouhá a 38 centimetrů široká role balicího papíru,
kterou uživatel postupně odmotává skrze manipulační otvor. Stačí vytáhnout požadovaný kus papíru
a utrhnout ho rukou. Obsah je vyroben ze stoprocentně recyklovatelného papíru, a představuje tak
ekologickou variantu vůči plastovým výplním.

Více na www.stepa.cz
32

20

let

(na) trhu

Profesionálové píší
o vývoji v balení

S
sv led
et uj
ba te
le tak
ni é
.c
z

Časopis Svět balení si připomněl 20 let
na obalovém trhu. Při této příležitosti
celý rok 2020 publikuje speciál
s celkem 20 příspěvky, které
reflektují dosavadní dění
a naznačují budoucí
trendy.

Speciál je sponzorovanou sekcí.

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

Od prvej priemyselnej revolúcie, ktorá sa začala v 18. storočí, až po súčasný stav, keď
prebieha štvrtá priemyselná revolúcia Industry 4.0, vyznačujúca sa používaním informačných
a komunikačných technológií v priemysle, vznikli nové výrobné technológie, ktoré zásadne
zmenili pracovné podmienky a životný štýl ľudí. Čoraz viac sa rieši automatizácia výroby,
prepojenie sietí všetkých systémov a smerovanie k takmer autonómnej výrobe.

Aké sú hlavné vývojové
trendy v oblasti tlače
František Martančík
Koenig & Bauer
Súčasný polygrafický priemysel sa nechystá prísť s vynálezom alebo prevratnou novinkou, ktorej význam by bol
analogický s vynálezom Gutenbergovej kníhtlače.
V posledných desaťročiach však vzniklo niekoľko
významných inovácií, ktoré treba spomenúť.

S

Pokroky dosiahnuté počas druhej polovice 20. storočia – zavedenie fotosadzby
(1960), laserová tlač (1969), inkjetová tlač
(1976), digitálna tlač (1993) atď. – vydláždili
cestu mnohým iným tlačovým technológiám,
ktoré dnes využívame.

Computer-to-Plate (CtP) spôsobilo menšiu revolúciu.
Po prvých krokoch vývoja od roku 1990 sa na veľtrhu Drupa
1995 predstavili profesionálne systémy CtP pre priamy osvit
ofsetových tlačových platní od výrobcov Agfa, Creo, ECRM
a ďalších. V nasledujúcich rokoch vznikli systémy pre priamy
osvit aj pre flexotlač CtF (Computer-to-Flexo) a sieťotlač CtS
(Computer-to-Screen). Tento počin môžeme označiť za významný krok k skráteniu času predtlačovej prípravy.
Nástup a rozvoj digitálnej tlače priamo na rôzne médiá zmenil ekonomický aj technický potenciál tlače. Digitálna tlač je
rozšírením digitalizácie, ktorá zmenila tradičný analógový
svet na digitálny.
Digitálne tlačové technológie majú pevné miesto v spoločnosti. Zvyčajne sa to týka profesionálnej tlače, pri ktorej sa
z digitálnych zdrojov tlačia menšie objemy tlače pomocou
veľkoformátových alebo produkčných tonerových či atramentových tlačiarní. Aj ďalšie fakty potvrdzujú rastúci
význam digitálnej tlače. Umožňuje personalizovanú
tlač, krátky čas výroby a dokonca aj úpravu obrázka (premenných údajov) použitého pre
každý výtlačok. Zariadenia na dôvažok nevyžadujú viacčlennú obsluhu, a tak dochádza k úspore pracovnej sily.
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3D tlač je ďalšou inováciou tlače,
ktorá si v posledných rokoch získala
veľkú pozornosť. Ide o spôsob tlače, ktorý
umožňuje pomocou počítačom podporovanej softvérovej technológie alebo technológie 3D skenovania vyrábať z digitálneho
súboru trojrozmerné objekty. 3D
tlač – či už ide o priemyselné, komerčné alebo domáce aplikácie
– poskytuje množstvo výhod,
ktoré tradičné spôsoby
výroby nemôžu dosiahnuť.

Automatizácia a robotizácia ako trend
Ofset, flexotlač aj digitálna tlač sa stávajú efektívnejšími,
čo prispieva k zlepšeniu jednotkových nákladov. Aby bolo
možné dokonale využiť výkonnosť techniky, bude oveľa
dôležitejšie než inokedy v tlačovej produkcii využívať automatizáciu procesných postupov. Len tak bude možné
výrazne zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť prevádzok. Dnešné moderné ofsetové stroje sú už vysoko automatizované. Inteligentné systémy dokážu zabezpečiť plne
automatický výrobný proces bez manuálnych zásahov (tzv.
autonómna tlač).
Farby a sušiace systémy LED-UV v komerčnej a obalovej tlači
nachádzajú vo výrobnej sfére svoj význam. V porovnaní s tradičnými UV farbami sú šetrnejšie k životnému prostrediu,
pretože produkujú menšie emisie znečisťujúcich látok a pri
tlačovom procese sa využíva menej energie.
Vodivé farby – Jednou z posledných inovácií v oblasti tlače,
ktorá má potenciál zmeniť budúcnosť tlačeného média, je
vodivá farba. Tieto farby obsahujú vodivé materiály, ako sú
nanočastice striebra alebo vodivé polyméry, ktoré im dávajú
schopnosť viesť elektrinu. Povrch substrátu môže byť buď
plastový, alebo papierový a použitie vodivej farby na nich
v podstate vytvára obvody, ktoré prenášajú elektrický prúd.

Budúcnosť tlače
Polygrafický priemysel je nekonečne sa rozvíjajúcim odvetvím, ktoré bude v budúcnosti naďalej zažívať nové
inovácie. S prísnejšou reguláciou trhu a so zvyšovaním informovanosti spotrebiteľov o potrebe znížiť svoju ekologickú
stopu bude vývoj v oblasti životného prostredia pravdepodobne tiež jedným z hlavných pilierov tejto inovácie.
Úloha tlače sa mení, pričom hlavnou dynamikou je vplyv
pripojenia na internet a spôsob, akým podniky i jednotlivci
komunikujú a majú prístup k informáciám. Toto ovplyvňuje
každý segment tradičného polygrafického priemyslu a mení
očakávania toho, čo je prijateľné vo vzťahu k rýchlosti, relevantnosti a stupňu interaktivity informácií bez ohľadu na
použité médium. Tento trend je najčastejší v digitálnych
tlačových systémoch – atramentových a tonerových –, ale
väčšia automatizácia sa prejavuje aj na najnovšej generácii
analógových tlačových strojov.
Okrem zlepšenia efektívnosti výroby tlače sa očakáva vyššia
dynamika sektorov koncového trhu so zvýšeným zameraním
na riadenie dodávateľského reťazca.

MLÉČNÉ VÝROBKY

Někteří spotřebitelé
budou chtít bezobalové
řešení, jiní extrémně
propracované obaly
Z pohledu potřeb Madety je nabídka obalových materiálů a typů balení na trhu
saturována, a to díky poměrně zdravé konkurenci, kdy jsou pro obal každého výrobku
k dispozici dva tři dodavatelé. Na rozdíl například od devadesátých let, kdy jsme
byli rádi, že jsme sehnali alespoň jednoho dodavatele. Jaké jsou další trendy?
Jan Teplý
ředitel obchodu, marketingu a nákupu, Madeta

N

Nestačí být jediný
Green Deal vyšel mimo jiné z výzkumů, kdy vědci na mořských pobřežích zjišťovali, odkud je plast, který se na nich
nachází. A zjistili, pokud si dobře pamatuji, že pouhé tři
desetiny procenta veškerého znečištění pocházejí z Evropy. Bude sice skvělé, půjde-li Evropa příkladem, ale je-li
cílem svět zlepšit, nestačí být jediní, ale udělat vše pro to,
aby se ostatní přizpůsobili. Tím by se měly zabývat Evropská komise, Evropský parlament i vlády evropských zemí:
podmínit dovoz jakéhokoliv zboží do Evropy vyřešenou
ekologickou politikou v zemích původu dováženého zboží.
A dosáhnout například alespoň takové úrovně importovaného zboží, na jaké byly evropské země třeba před pěti lety.
Jinak se tady bude vyrábět méně ekologického zboží, které
bude méně konkurenceschopné, a spotřeba Evropanů se
bude saturovat neekologickými výrobky z Asie a dalších
zemí, kde je z ekologického hlediska situace tristní, hrůzná.
Obaly se přizpůsobují poptávce a legislativě a vývojovým
trendem současnosti je zmenšování balení kvůli narůstajícímu počtu lidí žijících v malých domácnostech. Díky ekonomickému růstu v Evropě si spotřebitelé chtějí dopřát
změnu, požadují nové druhy a příchutě mlékárenských

výrobků. Zvyšující se množství variant a zmenšování balení ale není ani
ekologické, ani výrobně efektivní. Kdo
chce produkovat ekologicky, musí dělat
velké série velkých balení s jednoduchým
obalem. Kdo ale chce uspokojit „rozmazleného“
zákazníka, potřebuje malé série v mnoha druzích,
tzv. convenience, lehce a znovu uzavíratelné obaly,
možná i chytré. A to je naprostý protiklad ekologických
trendů, které řeší i Madeta. Takový je současný trend: recyklovatelnost, efektivnost, ekologičnost vs. convenience,
šíře výběru a zdravá zhýčkanost zákazníků.

Nanomateriály obalům pomáhají
Ohromný pokrok ve vztahu k ekologii nastal používáním
single plastů, bariérových plastů, fólií i obalů důležitých
pro trvanlivost výrobků, jež je nezbytná i z hlediska logistického řetězce. Velkým posunem v recyklovatelnosti
a udržitelnosti je také zvyšování pevnosti obalů díky nanomateriálům, které mají při nižší gramáži větší pevnostní
a bariérovou odolnost.
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Největší výzvou současnosti, která souvisí s obecnými
ekologickými trendy v Evropě a ve světě, je pro nás až
příliš rychlá snaha o stoprocentní recyklovatelnost
obalů a snižování jejich hmotnosti. Madeta to samozřejmě podporuje, snižuje gramáže obalů,
snaží se také – nikoli až teď, ale dlouhodobě
– využívat co nejvíce lokálních dodavatelů. Z hlediska Green Deal a single
plastic trendu však přemýšlíme, zda
vlivem této velké rychlosti Zemi spíš neublížíme. Ptáme se totiž, co nastane, až kvůli
vysoké nákladovosti „zelených“ obalů bude
mezi Evropou a zbytkem světa propastný rozdíl
v konečných cenách výrobků. Evropa jako největší
exportér mléčných výrobků na světě bude méně konkurenceschopná vůči mimoevropským výrobcům, jichž
se nebudou týkat tak přísná kritéria pro ekologii.

Co se týče trendu bezobalových řešení, v případě tak mikrobiálně náročných výrobků, jako jsou mléčné, to není za
Madetu úplně reálné. Poměrně vysoká náročnost na obaly
souvisí také s trendem e-shopů a dodávek potravin domů.
Otázkou jsou rovněž inteligentní značení a barvy nebo
i čipy, které dokážou rozpoznat, zda daný výrobek neprošel teplotním šokem. Uvidíme, zda tyto cesty povedou do
slepých uliček anebo nikoli.

Nesmíření a nároční spotřebitelé
Budoucí vývoj ve sféře obalů lze očekávat v podstatě od
bezobalových řešení až po výrobky, které ke spotřebitelům dorazí autonomně, a navíc poradí, jak se uvařit. V obou
případech jde o extrémy, které budou moci do jisté míry
fungovat. Pokud se v minulosti vyráběl jeden obal pro jeden
produkt a zákazníci a spotřebitelé s tím byli smířeni, v současnosti tomu tak není. Někteří tak budou upřednostňovat
bezobalové řešení, jiní extrémně propracované obaly.
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Do roku 2025 chce mať spoločnosť Henkel 100 % obalov recyklovateľných, opätovne
použiteľných alebo kompostovateľných. V rovnakom časovom rámci Henkel mieni využívať
35 % recyklovaných plastov vo svojich spotrebiteľských výrobkoch v Európe. O minulosti,
súčasnosti i budúcnosti udržateľného balenia pre kozmetické výrobky a čistiace i pracie
prostriedky sme hovorili so Zuzanou Kaňuchovou, riaditeľkou korporátnej komunikácie pre CEE
spoločnosti Henkel.

Drogerie a kosmetika:
Na trhu je nedostatek
recyklovaného plastu
Ako sa historicky vyvíjal záujem
spotrebiteľov o udržateľné obaly pre
kozmetické výrobky, čistiace a pracie
prostriedky?
Henkel sa zameriava na ekologickú udržateľnosť obalov už
niekoľko desaťročí. Obaly sú navrhnuté tak, aby spĺňali očakávania spotrebiteľov a aby boli zároveň minimálne materiálovo náročné a využívali len tie najudržateľnejšie materiály.
V súlade s tromi kľúčovými fázami hodnotového reťazca
obehu materiálov je strategický rámec spoločnosti Henkel založený na holistickom prístupe. Henkel si stanovil dodatočné
ciele, ktoré nadväzujú na celkovú stratégiu. Spoločnosť chce
v tejto oblasti do roku 2025 dosiahnuť, aby 100 percent jej
obalov bolo recyklovateľných alebo opätovne použiteľných
a množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov, používaných na výrobu obalov spotrebných výrobkov, kleslo o 50
percent. Spoločnosť Henkel chce tiež predchádzať ukladaniu
odpadov v životnom prostredí. Spoločnosť sa preto zapája
do rôznych partnerstiev v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca a zúčastňuje sa mnohých medziodvetvových iniciatív. Henkel je napríklad partnerom medzinárodnej
organizácie Plastic Bank a zakladajúcim členom celosvetovej
aliancie Alliance to End Plastic Waste.
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Nakoľko ste sa vždy podieľali
na samotnom vývoji obalov?
Čo sa týka vývoja obalov, vývojári obalov všeobecne zvažujú všetky aspekty nového vývoja, napríklad LCA a logistiku. Okrem toho sú zohľadňované faktory ako akceptácia
a dôvera spotrebiteľov. Naše rozhodnutia, týkajúce sa určitých formátov balenia, sú preto založené práve na týchto
rôznych faktoroch.
Pri vývoji nových obalov sme vyvinuli rôzne nástroje
a používame ich na optimalizáciu balenia: softvérové simulácie, ktoré simulujú napríklad pády
fliaš; nástroje LCA (EasyLCA) na analýzu
a porovnanie zanechávania stôp rôznych
obalov; softvérový nástroj EasyD4R,
ktorý okrem posúdenia recyklovateľnosti plastových obalov
umožňuje rýchlo a presne
posúdiť aj recyklovateľnosť
obalov vyrobených z papiera
či lepenky, zo skla, hliníka a plechu.
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Tento nástroj, ktorý môžu ostatné firmy a organizácie využívať bezplatne, prispieva k vývoju udržateľných obalových
riešení a zároveň k prechodu na obehové hospodárstvo.

Aké materiály z hľadiska LCA obalu
považuje Henkel za najvhodnejšie?
Výrobky prehodnocujeme počas celého ich životného cyklu:
od surovín po likvidáciu alebo recykláciu obalových materiálov. Aby sme znížili množstvo odpadu, vývojári obalov
neustále pracujú na obaloch, ktoré využívajú čo najmenej
materiálu, a na materiáloch, pre ktoré existujú verejné recyklačné systémy. V záujme pozitívneho ovplyvnenia ekologickej stopy obalov zohrávajú hlavnú úlohu recyklovateľnosť
a používanie recyklovaného materiálu. Napríklad v prípade
plastových obalov je cieľom recyklačné hospodárstvo, ktoré
existuje už dlho pre papier.

Môžete uviesť konkrétne materiály,
ktoré používate pre svoje výrobky?
Mnoho našich PET fliaš už pozostáva zo stopercentne recyklovaného materiálu. Napríklad fľaše aviváží Silan Suprême,
prostriedku na umývanie riadu Pur ProNature alebo voňavých perličiek do práčky Silan Silverstone sú vyrobené zo
stopercentne recyklovaného PET materiálu. Obaly fliaš Perwollu, produktu Green Persil či WC čističov Bref vyrábame
z 50-percentného recyklátu. Tridsaťpäťpercentný recyklát
sa nachádza napríklad aj v produktoch ako Somat Tabs Doypack. Z kozmetiky vieme ako príklad uviesť fľaše sprchového
gélu Fa, ktoré sú vyrobené z 30-percentne recyklovaného
PET. To zodpovedá ročným úsporám približne 200 metrických ton nového PET materiálu. Uhlíková stopa recyklovaného PET plastu je o 80 percent nižšia ako u porovnateľného
nového plastu.
Najnovšie sme uviedli na trh aj kozmetiku N.A.E., ktorej plastové tuby sú „zelené“ a vyrobené na rastlinnej báze. Sú obnoviteľné za jeden rok, plne recyklovateľné, majú zníženú
uhlíkovú stopu a sú vyrábané udržateľným spôsobom. Tuby
z portfólia Oral Care budú od budúceho roka tiež úplne recyklovateľné.
Stanislav D. Břeň
Celý rozhovor nájdete na svetbaleni.cz.

Obaly 21. století
mají značku PEFC

PEFC/01-01-1234

Poptávka po zboží vyráběném trvale udržitelným způsobem roste na významných trzích
celého světa. Spotřebitelé jsou informovanější a čím dál více se zajímají o původ produktů,
které nakupují. Výrobci papíru a obalových materiálů se proto snaží budovat důvěryhodnou
firemní strategii a veřejně prezentovat svou společenskou odpovědnost a závazky v oblasti
trvale udržitelného rozvoje. Potřebný kredit jim poskytne i zapojení do certifikace PEFC.
Stanislav Slanina
výkonný ředitel, PEFC Česká republika
Stále více firem a společností, které se staly v posledních letech držiteli certifikátu PEFC, uvádí jako jeden z důvodů
tohoto kroku CSR neboli společenskou odpovědnost
firmy. CSR znamená dobrovolné začlenění sociálních a ekologických postupů do každodenních
firemních činností včetně potřebné součinnosti s firemními zákazníky. K zásadám,
jež by měla ve své praxi dodržovat
společensky odpovědná firma, se řadí
i environmentální oblast, zahrnující šetrnou produkci, ekologický přístup a zejména
ochranu využívaných přírodních zdrojů.

S

Přes 70 % českých lesů
Certifikace lesů, lesního hospodářství a dřevozpracujícího
průmyslu je dobrovolným nástrojem, který může podpořit
úsilí směřující k dosažení trvale udržitelného hospodaření
v lesích v České republice a zároveň usiluje o zlepšení všech
funkcí lesa ve prospěch životního prostředí člověka. PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes) certifikace představuje transparentní systém
posouzení hospodaření v lesích a je prostředkem ke sledování původu dřeva od těžby přes jeho zpracování až po konečný výrobek. PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém
certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích. Správcem Českého systému certifikace lesů platného na území
České republiky je národní řídicí orgán PEFC ČR. Český
systém certifikace lesů završil 20 let od svého vzniku,
tímto systémem je certifikováno přes 70 % českých lesů.

s papírenskými produkty šli tomuto trendu naproti a v současné době již nabízejí široký sortiment papírů s certifikátem PEFC. Neustále přibývá vydavatelů a zákazníků, kteří
své publikace označují logem PEFC, aby garantovali jasný
původ suroviny a své odpovědné chování při nákupu papíru.
Se značkou PEFC na tiskovinách se můžeme setkat na
národní i mezinárodní úrovni i u celosvětových periodik,
jakým je například britský The Economist. V České republice je na PEFC certifikovaném papíru tištěna např.
Lesnická práce, Dřevo a stavby, Sruby a roubenky či nově
časopis, který právě čtete.
Co se obalů týče, významným držitelem certifikace PEFC
je např. společnost Litobal, jejíž papírové sáčky a tašky najdete v řadě našich supermarketů.

Jasný původ lesních produktů
Logo PEFC je mezinárodně důvěryhodná a známá značka,
která poskytuje informace vztahující se k původu lesních
produktů z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným
způsobem a z jiných nekontroverzních zdrojů. PEFC ČR
poskytuje svým členům logo s unikátním číslem na výrobky na bázi dřeva zdarma. Užívání loga umožňuje zákazníkovi i široké veřejnosti vybrat si výrobek pocházející
z trvale udržitelných zdrojů. Zvažujete-li zavedení certifikace PEFC ve vaší společnosti, vytvoříte si nejen další konkurenční výhodu, ale zařadíte se do skupiny firem, které se
chovají společensky odpovědně.

Certifikace spotřebitelského řetězce
lesních produktů
Certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů
(CoC, Chain of Custody) je potřebná pro sledování toku
dřeva z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným
způsobem. Příslušný technický dokument specifikuje
požadavky, které musí certifikované organizace plnit,
aby prohlášení vztahující se k původu suroviny obsažené
ve výrobcích byla uznána jako hodnověrná a spolehlivá.
O tom, že požadavky PEFC certifikace CoC jsou přijatelné i pro malé a střední podniky, svědčí skutečnost, že
se v České republice přihlásilo k této certifikaci již více než
250 společností.

Rostoucí poptávka po označení
tiskovin či obalů
Odběratelé polygrafických výrobků chtějí stále častěji
poskytnout svým zákazníkům záruku, že jejich produkty
pocházejí z trvale udržitelných zdrojů. Přední obchodníci

Členská základna PEFC International – 53 států, 320 milionů
hektarů certifikovaných lesů, přes 20 000 certifikovaných
společností v rámci certifikace spotřebitelského řetězce
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Palety: Udržitelnost
je klíčová
„Inteligentní palety mohou poskytovat nejen okamžité informace o svém pohybu v dodavatelském
řetězci, ale také o stavu výrobků, které přepravují, a preferencích zákazníků na základě analýzy
vystaveného zboží,“ říká Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP Česká republika.

Jak hodnotíte aktuální stav obalového
trhu z hlediska palet? Které hlavní
vývojové trendy vidíte na paletovém
trhu?
V současné době je dominantním tématem celého logistického trhu, včetně obalového, udržitelnost. Tuto prioritu
z velké části sdílí většina klíčových společností působících
v dodavatelském řetězci, což se odráží ve skutečnosti, že
zákazníci kladou také velký důraz na využívání recyklovatelných a ekologických materiálů. Základem našeho podnikání
je paletový pooling − model založený na sdílení a opětovném
využití palet. Tyto palety cirkulují mezi klíčovými hráči dodavatelského řetězce, jako jsou výrobci, poskytovatelé logistických služeb a maloobchodníci. Naše řešení je nejen šetrné
k životnímu prostředí, ale také pomáhá společnosti šetřit
skladové prostory a zjednodušit administrativu spojenou
s organizací paletového konta.

Vnímáte nějaké další požadavky trhu?
Kromě udržitelnosti existuje samozřejmě poptávka po
efektivnějších a modernějších dodavatelských řetězcích. Podporujeme propojení dopravních procesů
a spolupráci mezi jednotlivými hráči na trhu.
Hlavní výhodou je zvýšení míry využití kapacity nákladních vozidel a snížení počtu kilometrů projetých naprázdno. Co se týče
inovací, v rámci modernizace dodavatelského řetězce naše mateřská
společnost Brambles v současné době vyvíjí technologii,
která umožňuje sledovat
polohu palet a přijímat
informace o stavu přepravovaných produktů. Společným jmenovatelem všech
zmíněných trendů je outsourcing
péče o palety. Zejména v době pandemie covid-19 jsou si společnosti vědomy
toho, že přenesením odpovědnosti na spolehlivého partnera s dlouholetými zkušenostmi
na západoevropském a středoevropském trhu
s dodavatelským řetězcem, dobře zavedenou sítí
servisních středisek a značným počtem obchodních
partnerů nejen sníží svou administrativní zátěž, ale také
umožní vytvoření flexibilní, efektivní, spolehlivé a udržitelné
logistické sítě.

Jaké obalové a technické
a technologické novinky vnímáte
na paletovém trhu?
Budoucí výzvou bude připravit celý logistický řetězec na
postupující úroveň automatizace. Zejména výrobní, ma-
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loobchodní a e-commerce společnosti se snaží ve svých
skladech automatizovat rutinní procesy, aby dosáhly vyšší
efektivity. V tomto procesu jim poskytujeme pomocnou
ruku: CHEP palety jsou dobře akceptované napříč Evropou
a jsou vhodné pro automatický provoz ve skladech a zároveň ideální pro vystavování zboží v místě prodeje.
Ve snahách o modernizaci je však potřeba jít ještě dál a postupně zapojovat do logistického procesu inteligentní palety.
Tyto palety mohou poskytovat nejen okamžité informace
o svém pohybu v dodavatelském řetězci, ale také o stavu výrobků, které přepravují, a preferencích zákazníků na základě
analýzy vystaveného zboží.
Současně je třeba připomenout zkušenosti získané v souvislosti s plošnými opatřeními v boji proti covidu-19 a myslet na přidané hodnoty paletového poolingu. V posledních
měsících výrazně vzrostl význam e-commerce a rozdíly
v poptávce byly vysoké. Díky síle své sítě jsme byli schopni
zůstat flexibilní, držet krok a reagovat na nárůst poptávky po
paletách v celém regionu.

Roste zájem o paletový pooling
v Česku?
Společnosti v České republice objevují výhody poolingového
systému a míra jeho využití se zvyšuje. Například CHEP poskytuje služby jak velkým mezinárodním společnostem, tak
místním zákazníkům, kteří díky paletovému poolingu mohou
uvolnit finanční tok, minimalizovat administrativu a přispět
k udržitelnější a efektivnější logistice.

Kam směřuje využití palety v retailu
v rámci POS prezentací?
Obecně je cílem šetřit zákazníkům čas a chránit jejich zaměstnance při práci. Z tohoto důvodu je třeba hledat způsoby, jak minimalizovat potřebu manipulace s paletami,
zbožím a regály v místě prodeje. V loňském roce jsme představili čtvrtpaletu CHEP Q +, která byla vyvinuta ve spolupráci
s maloobchodními společnostmi a splnila tak jejich požadavky, včetně reprezentativního vzhledu a snadné manipulace pro strategické umístění v místě prodeje.

Jaký očekáváte budoucí vývoj
na paletovém trhu?
Budoucností logistiky je vzájemná provázanost, efektivita
a udržitelnost. A to bude možné pouze ve světě, kde jednotliví hráči v rámci dodavatelského řetězce spolupracují na
svých hlavních logistických procesech. Společným cílem je
sjednotit tyto procesy prostřednictvím paletového poolingu
a přehledně a flexibilně spravovat dodavatelský řetězec. Takový přístup přinese zákazníkům nejen ekonomické benefity, ale bude také přínosem pro celou společnost a životní
prostředí.
Stanislav D. Břeň

ial
r
o
t
r
Inze

LITOBAL: NO NAME TAŠKA
NEBO SÁČEK NESTAČÍ

Firma Litobal je předním výrobcem papírových obalů v České republice. Specializuje
se na výrobu papírových tašek, papírových
sáčků a obalů z kartonáže. „Každý zákazník,
který chce přispět k omezování plastů, je
pro nás významný,“ říká obchodní zástupce
společnosti Roman Sechovec.
KDO JSOU VAŠI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KLIENTI?
Našimi významnými klienty jsou samozřejmě
všechny obchodní řetězce, ale neděláme rozdíly mezi zákazníky. Každý zákazník, který má
zájem přispět k omezování plastů, je pro nás
významný. Se zákazníky pracujeme na dlouhodobé bázi, která je výhodná pro obě strany.
PRO MNOHO SPOTŘEBITELŮ I FIREM JE
DNES PAPÍR „IN“. JAKÉ MÁ VÝHODY OPROTI
NAPŘÍKLAD PLASTU?
Každý materiál má svá pro i proti. Hlavní výhodou papíru je to, že je vyroben z obnovitelných
zdrojů, dá se několikrát recyklovat a v případě
nechtěného odhození nebo ztráty se poměrně
rychle rozloží na přírodě přirozené látky a nijak
dále nezatěžuje životní prostředí.
V KORONAVIROVÉ KRIZI SE PAPÍR STAL
JEDNÍM Z KLÍČOVÝCH OBALOVÝCH
MATERIÁLŮ. VŠICHNI JSME SI UVĚDOMILI
DŮLEŽITOST OCHRANNÉ FUNKCE OBALU.
PROMÍTL SE ZÁJEM O PAPÍROVÉ OBALY I DO
VAŠICH OBJEDNÁVEK?
Jak říkáte, v době koronavirové se obecně
zvýšila poptávka po všech obalech. Tak samozřejmě byla zvýšená poptávka i po našich výrobcích. Učinili jsme všechna možná opatření,
abychom udrželi provoz v chodu. To se nám
povedlo a pokryli jsme zvýšenou poptávku od
našich odběratelů.
V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH VZROSTL ZÁJEM
O ELEKTRONICKÉ NAKUPOVÁNÍ. PRO
E-SHOPY JE KARTONÁŽ VELMI DŮLEŽITÁ.
HRAJE VÁM TENTO VÝVOJ DO KARET?
Naše produkce kartonáže není příliš významná
oproti produkci papírových tašek a sáčků. On-

line obchody s potravinami měly obrovský nárůst prodejů a s tím i související spotřebu. Toto
jsme samozřejmě zaznamenali a reagovali na to.
SAMI PROVOZUJETE E-SHOP NA ADRESE
ESHOP.LITOBAL.CZ. ROSTE VÁM ROVNĚŽ
OBJEM NÁKUPŮ PŘES E-SHOP?
Od Nového roku procházel náš e-shop funkční
a vzhledovou úpravou. S touto změnou jsou
spojeny i některé nové funkčnosti, které bychom chtěli nabídnout našim zákazníkům. Tím
jsme trochu vyklidili pozice ve vyhledávačích.
Proto nejsme schopni zcela přesně zhodnotit,
jak se trh online prodeje v této době vyvíjel. Od
září plánujeme plný nástup včetně akcí pro naše
zákazníky, což by se mělo pozitivně promítnout
i do prodejů e-shopu.
JAK SE VYVÍJÍ ZÁJEM O POTISK?
Poptávka po potisku je čím dál větší. Všichni si
uvědomují, že již nestačí dát no name sáček
nebo tašku. Každý potřebuje, aby byl dále vidět,
a proto poptávka po výrobcích s vlastní značkou
zákazníka stále stoupá.
MÁTE NĚJAKÉ EKOLOGICKÉ
A JINÉ CERTIFIKACE?
Bez nich by to již nebylo možné. Základní certifikace je samozřejmě ISO 9001. Dále máme
certifikaci udržitelných zdrojů papíru PEFC (více
na www.pefc.cz) a samozřejmě musíme prokazovat certifikace o nezávadnosti našich výrobků
a certifikace pro styk s potravinami.
CHYSTÁTE NĚJAKÉ NOVINKY V OBLASTI
PRODUKTŮ A SLUŽEB?
Samozřejmě i u nás se stále něco děje. Momentálně jsme nainstalovali další linku na výrobu papírových sáčků. Plánujeme rozšíření skladových
prostor, abychom mohli uspokojit požadavky
našich zákazníků po dodávkách just-in-time. Velice nám záleží na tom, v jakém prostředí pracují
zaměstnanci a vyrábějí se naše výrobky. Proto
investujeme do obnovy výrobních prostor.

světel ve výrobních a skladovacích prostorách
za šetrnější LED osvětlení s automatickým stmíváním a rozsvěcením. Na střechu jednoho z provozů (sáčkárny) jsme instalovali fotovoltaickou
elektrárnu.

Dále chceme vyrábět co možná nejšetrněji k životnímu prostředí. S tím jsou spojeny výměny

Více na www.litobal.cz
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Volba spotřebitelů –
Nejlepší novinka 2020:
Dominuje zdravý životní styl
Společnost Atoz Marketing Services vyhlásila výsledky 20. ročníku programu Volba spotřebitelů – Nejlepší
novinka. Ten každoročně oceňuje produktové novinky a inovace na českém trhu a pomáhá akceleraci jejich prodeje v maloobchodě. Vzhledem k opatřením během koronavirové pandemie byl letošní ročník vyhlášen online.
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka

Kompletní výsledky letošního
ročníku najdete na webu
www.volba-spotrebitelu.cz.

Volbaspotrebitelu
volba-spotrebitelu

Výrobci a distributoři mohli do letošního ročníku programu přihlásit své inovace z oblasti
rychloobrátkového zboží, spotřebního
zboží, doplňků stravy a OTC produktů
(s výjimkou tabákových výrobků),
které byly na český trh uvedeny
v období od ledna 2019 až do
konce května 2020.

V

O titul Nejlepší novinka se letos
ucházelo 160 nových a inovovaných výrobků. Ty se utkaly o přízeň
4000 spotřebitelů v celkem 51 kategoriích. Ke klasickým kategoriím, jako jsou například Pivo, Mléčné výrobky, Krmiva pro psy
a kočky či Maso a masné výrobky letos přibylo
několik novinek, například Ekologické obaly, Ekologické prostředky na praní či Bezlaktózové potraviny. O výsledcích v jednotlivých kategoriích
rozhodl reprezentativní vzorek čtyř tisíc respondentů ve výzkumu společnosti Nielsen.
I OBALY HRAJÍ ROLI
Respondenti měli v průzkumu možnost hodnotit atributy novinek, jako například chuť/funkčnost, kvalitu, značku nebo zda se daný produkt
hodí k jejich životnímu stylu. Jedním z důležitých
hodnotících znaků nových produktů byl i obal.
Respondenti tak měli možnost vyjádřit se, zda
se jim obal produktu líbí nebo ne a zda ho považují za silnou stránku výrobku. Spotřebitel je
dnes velmi náročný a oceňuje ekologické obaly
produktů. Průzkumy ukazují, že spotřebitelé
jsou ochotni si připlatit za výrobky, které jsou
zabalené v menším množství plastů. Tesco
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Foto: Volba spotřebitelů 2020 – Nejlepší novinka 2020

Stores ČR přišlo s novinkou, vatovými tyčinkami
Fred & Flo v kategorii Dětská kosmetika, které
jsou dokonce 100% recyklovatelné a neobsahují
žádné plasty. V nové kategorii Ekologické obaly
se představily Fino Green Life Pytle na odpadky
od společnosti Sarantis Czech Republic. Inovativní novinkou zařazenou v průzkumu byl i Spontex Mikrohadřík z recyklovaných vláken. Hadřík
z mikrovlákna obsahuje až 55 % recyklovaných
vláken. K výrobě každého produktu byl použit
plast z jedné 500ml PET lahve, a navíc je obal
produktu ze 100% recyklovaného papíru. SHP
Bohemia přišla loni na trh s novinkou – produktovou řadou papírových utěrek Harmony, jejímž
prostřednictvím se snaží spotřebitele učit používat papírové utěrky nejen v kuchyni, ale v celé
domácnosti. Design obalů utěrek Harmony prostřednictvím obrázků na přední straně jasně komunikuje účel použití.
POROTA OCENILA OBALOVÉ INOVACE
Celkově nejvíce hlasů odborné poroty získal
první Bohemia Sekt podávaný na ledu – Bohemia Sekt Ice v kategorii Víno. „Zaujme atraktivním
balením a zajímavým konceptem,“ říká jednatel
společnosti inpublic group Richard Prajsler.
Právě atraktivní obal dokáže v regále zaujmout
pozornost zákazníků. Ani v kategoriích určených
pro domácí mazlíčky nebyla o inovace nouze,
Daniela Jesenského například zaujal Kočkolit
Magic Litter: „Je to dobrá kombinace ekologie
a vysoké míry přidané užitné hodnoty. Atraktivní
balení, které upoutá pozornost. Je funkčnější,
přírodnější, ekologický a voňavý. Co více se dá na
kočkolitu ještě vylepšit?“ Porota také pochválila

Plzeňský Prazdroj za novinky značky Birell, zejména variantu Cola. „Je to lákavá a originální
kombinace Birellu a Coly. Navíc se zdravými ingrediencemi, zdařilým obalem, který navazuje
na předchozí úspěšné mixy Birellu. A nechybí
dominantní a vlivná komunikační kampaň, která
může po vyzkoušení motivovat zákazníky k plánovaným nákupům,“ myslí si Daniel Jesenský.
Pozornost si získaly také ekologické inovace,
které v kategorii Ekologické obaly představila
společnost Kaufland Česká republika. Její 100%
polyesterový nEKOnečný sáček je použitelný
opakovaně na ovoce a zeleninu a obsahuje speciální etiketu na nalepení cenovky u váhy.
SPOTŘEBITELÉ: OBAL JE DŮLEŽITÝ
Ze sociodemografických částí průzkumu vyplynulo, že 49 % mužů a 47 % žen považuje
obal za důležitý znak produktu, pokud nemají
s produktem žádnou zkušenost. Pokud s produktem zkušenost mají, obal je důležitý pro 31 %
mužů a 34 % žen. Průzkum byl rozdělen do pěti
věkových kategorií. Obal je důležitým znakem
zejména pro dotazované od 18 do 24 let, pokud
výrobek neznají, a nejméně důležitý pro dotazované od 55 let a více. Pokud respondent produkt
zná, až 46 % respondentů ve věku od 18 do 24
let považuje obal produktu za relevantní. Pokud
je výrobek známý, nejvíce ovlivňuje obal respondenty s dokončeným a nedokončeným základním vzděláním (až 42 %) a nejméně s vyšším
odborným vzděláním (24 %). Pokud je produkt
neznámý, obal je důležitou charakteristikou pro
51 % osob s vysokoškolským vzděláním.
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Stepa: nejen přesné a ostré řezání!
Kdo jsme? Společnost Stepa je rodinná výrobní firma se sídlem v Lanškrouně,
která poskytuje výjimečné a zcela unikátní služby v oblasti přesného, podélného
i příčného řezání variabilních materiálů
od různých druhů fólií, netkaných textilií
až po papír a karton. Na trhu působí už od
roku 1992 a stále inovuje své technologické know-how.
Co všechno dokážeme? Kromě samotného řezání společnost Stepa poskytuje
i potisk metodou čtyřbarevného flexotisku, a to až do šíře 2,5 metru. Tisknout je
možné reklamní motivy, ochranné prvky
nebo aplikovat celoplošný i voděodolný
nátěr.
Materiál stáčíme do rolí a roliček pomocí průběžné stáčečky až do šíře 70 cm.
Konce návinů roliček jsou přelepeny lehce snímatelnou etiketou nebo je rolička
bez zalepení vložena do krabičky. Nabízíme také zpracování materiálů příčným
řezáním z kotoučů na archy.
„Dokážeme našim zákazníkům nabídnout opravdu velice široké možnosti
zpracování. Hlavní výhodou našich strojů je jejich variabilita, která nám pomáhá
přizpůsobit se specifickým požadavkům
zákazníků. Nejsme vázaní jednoúčelovou
produkcí, ale často je úspěch o znalostech seřizovačů a našich specialistech
přímo z výroby.“ zmiňuje Martina Antlová, obchodní ředitelka společnosti.
Další specialitou společnosti Stepa je
výroba kotoučků do pokladen, kde patříme mezi lídry na trhu. S velikou pravděpodobností jste už také měli v ruce náš
potištěný kotouček, který vzešel právě ze stepáckých strojů, ať už účtenku
v autobuse, nebo např. na čerpací stanici. Kotoučky pro naše zákazníky umíme
potisknout na přání, nebo dodávat přímo
pokladnářům bez potisku.

Jaké nabízíme produkty? Vyrábíme
produkty z papíru se zaměřením na
kancelářské potřeby, pokladní a parkovací servis, školní a výtvarné potřeby,
dále zpracováváme vysoce kvalitní tissue papír pro výrobky průmyslové i každodenní hygieny. „Ve vývoji nových produktů se snažíme jít také ekologickou
cestou, proto jsme před časem uvedli
na trh našeho FiLLiPa, balící papír pro
e-shopy, zásilkové služby a v podstatě
kohokoli, kdo potřebuje své balíčky vyplnit. Je to perfektní alternativa k umělým výplním a naši pracovníci ve skladu
si tuto variantu ihned oblíbili.“
Mezi další produkty patří speciální tissue ve formě grilovacích utěrek a utěrek
pro mazlíčky, které vynikají extrémní savostí. „Komukoli jsem tuto utěrku dala
k testování, nechtěl se už zpět k oby-

čejným variantám utěrek vracet“, doplňuje Martina Antlová. Krom pokladních
kotoučků, FiLLiPa, extra savých utěrek
dodáváme také ve velkých objemech
kreslící karton, kdy dbáme na vysokou
kvalitu, která je při hmatu jednoznačně
rozeznatelná od levnějších náhrad.
Jaké jsou naše cíle? „Na trhu chceme
být do budoucna jednička nejen ve zpracování, ale také vylepšujeme zákaznický servis, modernizujeme náš e-shop
a chceme být celkově zákazníkům co
nejblíže.
Se zpracováním a tříděním nám pomáhají naši pracovníci chráněné dílny,
pro které jsme právě slavnostně otevřeli novou halu. Je tedy možnost využít
u nás také náhradního plnění.“, uzavírá
Martina Antlová.

www.shop.stepa.cz
www.stepa.cz
obchod@stepa.cz
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Voľba spotrebiteľov –
Najlepšia novinka 2020:
O ocenenie je rekordný
záujem
Už deviatykrát spoločnosť Atoz Marketing Services vyhlasovala výsledky marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktorý každoročne oceňuje najlepšie produktové novinky a inovácie na slovenskom trhu.
Deviaty ročník udeľovania cien ukázal, že popularita značky Voľba spotrebiteľov neustále rastie. Napriek pomerne
krátkej histórii majú ceny s názvom Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka v povedomí spotrebiteľov pevné miesto.
Kompletné výsledky
tohto ročníka nájdete
na webovej stránke
www.volba-spotrebitelov.sk.

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka
Volbaspotrebitelov
volba-spotrebitelov

Logo programu, ktorým spoločnosť Atoz Marketing Services oceňuje najlepšie novinky
a inovované produkty z oblasti rýchloobrátkového tovaru, doplnkov stravy
a OTC produktov (s výnimkou
tabakových výrobkov), pozná
takmer 1 200 000 slovenských spotrebiteľov. Tento
rok produktové novinky súťažili v 32 kategóriách. Okrem tradičných kategórií ako sú Alkohol,
Čokoládové cukrovinky alebo Syry
sa v roku 2020 ocenenia odovzdávali aj
v nových kategóriách, ako napríklad Energy
a športové nápoje, Rastlinné mlieka, Hotové
jedlá či Müsli a cereálie. Zárukou toho, že ocenenia dostanú skutočne najobľúbenejšie produkty,
je exkluzívny prieskum agentúry Nielsen, ktorá
počas apríla skúmala preferencie 2000 slovenských spotrebiteľov.

L

INOVATÍVNE OBALY A ZLOŽENIA NOVINIEK
Respondenti mali v prieskume možnosť hodnotiť atribúty noviniek ako napríklad chuť / funkčnosť, kvalita, značka alebo či sa daný produkt
hodí k ich životnému štýlu. Jedným z dôležitých
hodnotiacich znakov nových produktov bol aj
obal. Prieskumy ukazujú, že spotrebitelia sú
ochotní si priplatiť za výrobky, ktoré sú zabalené
v menšom množstve plastu. A práve to využila
spoločnosť dm drogerie markt a do papierového obalu zabalila svoju novinku – tuhý šampón
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Foto: Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2020

Balea Vanilla Sky, ktorý je zároveň bez silikónov
a parabénov, čím šetrí životné prostredie. Dm
drogerie markt súťažila v marketingovom programe Voľba spotrebiteľov aj s novinkou – babylove vlhčené utierky 99 % vody, 80 ks ktoré
vynikajú svojim zložením: sú vyrobené z obnoviteľných surovín a 100 % biologicky odbúrateľné.
Obidve novinky zvolili spotrebitelia za najlepšie
vo svojich kategóriách.
Ryba Košice zabodovala v marketingovom programe s ikonickou Treskoslovenskou Treskou,
ktorá disponuje nezameniteľným obalom s motívom údeného dreva. Najviac hlasov v prieskume
získala novinka Coop Maslo tradičné, Coop
Jednota Limitovaná edícia zabalené v jedinečnom šate. Spoločnosť Coop Jednota Slovensko
uviedla minulý rok na trh limitovanú edíciu 20 najobľúbenejších produktov, na počesť 20. výročia
založenia vlastnej značky. Obal víťaznej novinky
vychádza z abstrakcie folklórnych zdrojov bez
odkazu na konkrétny región, avšak so schopnosťou navodiť pocit tradície moderným smerovaním. Tradičnosť obalu podporuje retro logo Coop
Jednoty s redizajnom primeraným k 21. storočiu.
Inovatívnou novinkou zaradenou v prieskume
bola aj Spontex Mikrohandrička z recyklovaných
vlákien. Handrička z mikrovlákna obsahuje až
55 % recyklovaných vlákien.
V prieskume 2020 sa objavil aj Tavený syr Číz&Go
v balení s praktickým uzáverom, ktorý sa dá po-

užiť doma v studenej kuchyni, je ideálny aj na
cesty aj na výlety. SHP Harmanec prišla minulý rok
na trh s novinkou – Produktovou radou papierových utierok Harmony, prostredníctvom ktorej sa
snaží spotrebiteľa učiť používať papierové utierky
nielen v kuchyni, ale aj v celej domácnosti.
OBAL JE DÔLEŽITÝ HLAVNE PRE MLADŠIU
GENERÁCIU
Zo Sociodemografickej časti prieskumu vyplynulo, že 51 % mužov a 47 % žien považuje obal
za dôležitý znak produktu pokiaľ nemajú s produktom žiadnu skúsenosť. Pokiaľ s produktom
skúsenosť majú, obal je dôležitý pre 36 % mužov
a 36 % žien. Prieskum bol rozdelený do piatich
vekových kategórii. Obal je dôležitým znakom
hlavne pre opýtaných od 35 do 44 rokov, pokiaľ výrobok nepoznajú a najmenej dôležitý pre
opýtaných od 55 rokov a viac. Pokiaľ respondent produkt pozná, tak až 46 % respondentov od veku 18 do 24 považuje obal produktu
za relevantný. Pokiaľ je výrobok známy najviac
ovplyvňuje obal respondentov s dokončeným
a neukončeným základným vzdelaním až 42 %
a najmenej s vysokoškolským vzdelaním 32 %. Ak
je produkt neznámy, obal je dôležitou charakteristikou pre 50 % respondentov so základným
vzdelaním, stredoškolským vzdelaním s maturitou, vyšším odborným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním do úrovne bakalár.
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SMART PACKAGING
Vzhledem k dynamickému rozvoji digitálních technologií by se dalo předpokládat, že tzv. chytré či inteligentní obaly
se budou rozšiřovat podobně rychlým tempem. Větší využití chytrých obalů napříč trhem však prozatím naráží
na různé překážky, například dosud poměrně vysokou cenu. Přesto se v této sféře uplatňují – a do budoucna se
tak bude dít nepochybně stále více – třeba aplikace založené na rozšířené realitě nebo indikátory teploty, vlhkosti
i dalších fyzikálních veličin.

Masivněji znamená
levněji
David Čapek
redaktor
david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Právě nasazování rozšířené reality (augmented reality neboli AR) na různé typy obalů
je trendem především v potravinářském
a nápojovém segmentu, ale uplatňuje se i v jiných odvětvích. „Dále
roste využívání RFID technologie v obalových řešeních za
účelem sledování různých
parametrů jak zboží samotného, tak podmínek, ve kterých
se po dobu svého životního cyklu
nacházejí,“ přibližuje aktuální směr
vývoje Jan Bourek, manažer pro výzkum
a vývoj ve společnosti Colognia press.

P

V případě vybraných typů potravinářských
obalů, konkrétně v segmentu rychloobrátkového zboží (FMCG), se sleduje zachování čerstvosti
potravin. Jde hlavně
o indikátory narušení do-

poručených teplotních skladovacích podmínek,
detekce plynů (kazících se potravin) nebo průnik
vlhkosti do obalu. Martin Roch, manažer technického rozvoje a inovací ve společnosti OTK
Group, vysvětluje: „Nejtypičtějším příkladem
může být teplotní indikátor, kde se porušení
teploty skladování projeví nevratnou změnou
zbarvení. Existují zde technické problémy, jak
tyto indikátory tisknout, když teplota při tisku
je většinou vyšší než teplota, kterou chcete indikovat. Každopádně již existují funkční tištěné
systémy, které se aktivují po zabalení produktu.“
Obecně lze vytvořit indikátory na různé veličiny
(teplota, tlak, detekce plynů, vlhkost), ovšem
k většímu rozšíření do praxe je podle Martina
Rocha zapotřebí silnější požadavek z trhu.
Objevují se zákazníci, kteří by kvalitu svých
produktů tímto způsobem rádi ochránili, ale zatím jich není mnoho. „Výroba menších sérií chytrých obalů
se pak prodražuje a cena není
pro potenciální zákazníky
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Libor
Miloševský

prokurista
a operations
manager
Cardbox Packaging

„SMĚREM
K UDRŽITELNOSTI“
Chytré obaly mají zřejmý potenciál i z hlediska udržitelného rozvoje. Načtením
Digimarcu nebo QR kódu se spotřebitel
dozví, jak s obalem dále zacházet a jak
ho udržitelným způsobem zlikvidovat.
A protože dnešní zákazníci hledají různá
řešení, která jim usnadní či zpestří nákup,
obal jim může dále pomoci v tom, jak dále
uchovávat či zpracovat potravinu. Jestliže je potravina uložena v nevhodných
podmínkách, obal může dát najevo, že
tomu tak je. Pokud je kritickým faktorem
teplota, obal může změnit barvu.

tak atraktivní. K většímu rozmachu chytrých
obalů by samozřejmě pomohl legislativní tlak.
Důsledkem by pak bylo i snížení cen těchto aplikací,“ poznamenává Martin Roch.
KOMUNIKACE A SDÍLENÍ INFORMACÍ
O PRODUKTU
„Chytré obaly by mohly určitým způsobem
i prakticky komunikovat. Z potravinářství se
dá uvést například to, že lednice by se
spárovala s kódy na kelímcích a rozpoznala by končící exspiraci nebo nízké
množství zásob v lednici, načež
lednice spotřebiteli sdělí, že
je načase objednat další,
nebo by je dokonce
sama objednala,“

Odborným partnerem
pro smart packaging je
Alena Váchová
konstatuje Libor Miloševský, prokurista a operations manager ve společnosti Cardbox Packaging. Ve farmacii si podle něj lze představit, že
krabička léků v sobě nese informace o dávkování
a umí připomenout, že si spotřebitel daný lék
ještě nevzal.
Do budoucna tedy mohou chytré obaly pomáhat jak výrobcům, tak spotřebitelům v souvislosti se sdílením různých informací týkajících se
produktu, podmínek uskladnění i související logistiky. „Podobné systémy se budou rozšiřovat
i do oblasti nositelné elektroniky (wearables)
a pomocí internetu věcí (IoT) se budou navzájem propojovat,“ predikuje další vývoj Jan Bourek. A potvrzuje, že nezbytným předpokladem
je masivnější využití těchto technologií, důsledkem čehož bude i nižší pořizovací cena. Chytré
obaly tak budou dostupnější.
REALITA I PLÁNY
Chytré prvky na obalech svých produktů již některé společnosti reálně využívají. Další firmy je
testují v rámci pilotních projektů, případně podobné projekty plánují uskutečnit. Kupříkladu
společnost Coca-Cola HBC používá jako aktivní
chytrý prvek indikátor teploty na paletách se
sleeve etiketami pro své výrobky z aseptické
linky. „Tyto rukávové etikety jsou v etiketovacím

manažerka komunikace a firemních
záležitostí
Pivovary Staropramen

„PIVNÍ SUDY
POD KONTROLOU“
Momentálně pracujeme na přípravě
projektu, jehož cílem je umožnit lepší řízení množství, kvality a stáří našich sudů
tak, aby se k zákazníkovi dostalo pivo
vždy v té nejvyšší kvalitě. Zjednodušeně
řečeno spárujeme unikátní 2D kód, který
je nově umístěn na všech sudech, s paletovým štítkem a daný sud budeme moci
po vydání ze skladu přesně dohledat jak
v distribučním centru, tak u zákazníka.
V případě, že by kvalita sudu neodpovídala, byl by vyřazen již na stáčecí lince.
Zároveň nám tento postup usnadní dohledávání sudu v případě řešení reklamací či jiné kontroly.

stroji nasunuty na láhve a působením teplého
vzduchu v krátkém tunelu se následně etiketa
smrští a vytvaruje se podle tvaru láhve. Z toho je
patrné, že tyto etikety jsou choulostivé na působení tepla, a proto využíváme indikátor teploty
ke kontrole, zda například už během přepravy

od dodavatele nedošlo k tepelnému poškození
etiket,“ komentuje Jan Turek, ředitel ICSC ve
společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Chytré obaly či inteligentní prvky na nich mohou
také výrazně přispět k účinnější recyklaci plastů
a celkově podpořit fungování cirkulární ekonomiky. Společnost Procter & Gamble se podílí na
rozsáhlém projektu s názvem HolyGrail, jehož
hlavním cílem je zefektivnit proces třídění. „Projekt zkoumá, jak může označování obalů ovlivnit
přesnější třídění a správnou recyklaci pomocí
značek a digitálních vodoznaků vložených do
plastového obalu,“ sděluje Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble. Nový způsob třídění může zlepšit přesnost
a zvýšit tak množství recyklovaného materiálu.
To by znamenalo, že se více plastů vrátí do
oběhu a budou mít přidanou hodnotu namísto
toho, aby se staly odpadem. Prostředek na mytí
nádobí Jar, který uvedená firma vyrábí, se stává
teprve druhou značkou v Evropě, která integruje
digitální vodoznaky HolyGrail do svých obalů.
„Vzhledem k tomu, že digitální vodoznaky jsou
pro lidské oko nepostřehnutelné, ale mohou být
detekovány optickými skenery nebo chytrými
telefony, lze tuto technologii v dalším stadiu také
použít pro zapojení a vzdělávání spotřebitelů,“
uzavírá Yvette Krubl.
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Zelené obalové materiály
- z trávového papíru vlastní výroby
- udržitelná alternativa recyklovaného papíru
- 60% recyklovaného papíru a 40 % luční trávy
- možnost individuálního potisku
- rychle se rozkládající a kompostovatelný papír
- certifikace FSC a EcoLabel, 100 % český výrobek
- Ministerstvo životního prostředí udělilo našim
výrobkům název „Ekologicky šetrný výrobek“

www.melecky.cz

černobílá verze na tmavém podkladu

e-shop: www.papirprovsechny.cz
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UDRŽITELNOST
O snižování environmentálních dopadů obalů se již delší čas intenzivně hovoří a řada výrobců již také začala různými cestami snižovat nežádoucí dopady obalů na životní prostředí. Nejčastěji se v poslední době mluví o náhradě
plastů papírem nebo naopak papíru plasty. Zároveň se hledají cesty, jak snížit množství obalů na přijatelné (hygienické, bezpečnostní, technické) minimum. Co je to však ekologický obal? Jaký obal je skutečně udržitelný? Vzrůstající
množství obalových odpadů způsobuje nesporné environmentální dopady, a to zejména ve fázi výroby v podobě
spotřeby primárních surovin a ve fázi odstranění, kdy po skončení životnosti velká část stále končí na skládkách či
hůře jako pohozený odpadek (littering).

PTP INDEX UKAZUJE,
JAK JE OBAL
EKOLOGICKÝ
Vladimír Kočí, Markéta Šerešová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
vladimir.koci@vscht.cz; marketa.seresova@vscht.cz
vscht
ict-prague

Asi nikoho dnes již nepřekvapí, že jediný skutečně udržitelný obal představuje pouze
takový, který není třeba vyrobit. Každý materiál, který je nutné pro výrobu obalu
produkovat, znamená z pohledu
celého jeho životního cyklu větší
či menší dopady na životní
prostředí. I dnes často propagovaný papír má ve svém
životopisu určitou energetickou náročnost během výroby či
produkci emisí ve fázi konečného
odstranění, a to ať již papír skončí na
skládce či je energeticky využit v zařízení
pro energetické využití odpadů. Bez obalů
se dnes neobejdeme. Jak tedy alespoň poznat,
který obal je ekologičtější?

A

OBAL NEMÁ MÍT VĚTŠÍ DOPAD
NEŽ VÝROBEK
Ve studii publikované v mezinárodním časopise Sustainability jsme si položili otázku,

robku. Z této úvahy jsme vyšli a položili si otázku
jak porovnávat environmentální dopady různých obalů. Bylo zřejmé, že se nemůžeme
maličko jinak. Co by ve srovnání environmentálzaměřit jen na jeden aspekt obalů a že bude
ních dopadů mělo mít větší dopad na prostředí –
třeba k jejich srovnání přistoupit s ohledem na
výrobek, nebo obal, ve kterém je zabalen? Asi se
shodneme na tom, že spíše ten výrobek. Předcelý jejich životní cyklus. Pomocí metody LCA
stavuje-li samotný obal větší zátěž pro životní
jsme schopni určit environmentální parameprostředí než zabalený výrobek, je to přinejmentry obalů z různých materiálů i obalů s různými
scénáři jejich výroby, dopravy, recyklace či koším podivné, ne-li nesmyslné. Obal mající vyšší
nečného odstranění. Zpočátku ovšem nebylo
environmentální dopady než zabalený výrobek
by asi bylo lepší nahradit jiným obalem či distrizřejmé, jaký indikátor by byl použitelný pro široké spektrum výrobků a jejich obalů a který by
buci daného výrobku řešit nějak jinak.
zároveň pomohl ukázat, zda je environmentální
PtP uhlíkové stopy baleného mléka (v %)
zátěž daného obalu přijatelná
či nikoli. Nelze
PTP INDIKÁTOR
35
CZ EoL mix
totiž porovnávat obal na šest lahví piva s obaS UNIVERZÁLNÍM VYUŽITÍM
30
Za účelem porovnání environmentální
zátěže
lem na cement či počítač.
Zde je třeba mít něEnergetické
využití
25 Ale kde jej vzít?
výrobku a jeho obalu jsme navrhli indikátor PtP
jaký vhodný benchmark.
Materiálové využití
(Package to Product). Jedná se o indikátor uka20
Skládkování
zující poměr mezi environmentálními
dopady
Za určité situace lze předpokládat,
že
výrobek,
15
který je například cenný či náročný na výrobu,
životního cyklu obalu a dopady životního cyklu
10
si zaslouží náročnější obal
než výrobek s nižší
výrobku. V naší studii jsme indikátor otestovali
pro uhlíkovou stopu, tedy pro parametr popisuhodnotou. Rovněž by se5dalo usuzovat, že cena
obalu by neměla převyšovat
cenu baleného výjící míru vlivu daného obalu a produktu na posilo0
Nápojový karton

PtP uhlíkové stopy baleného mléka (v %)

PtP uhlíkové stopy balené vody (v %)
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Energetické využití
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CZ EoL mix

250 000

Energetické využití
Materiálové využití

Skládkování

150 000

Skládkování

100 000
50 000
0
Nápojový karton

PET lahev

LDPE sáček

Nevratná skleněná lahev

PtP uhlíkové stopy balené vody (v %)
300 000

Nevratná skleněná lahev

Materiálové využití

5
0

LDPE sáček

200 000

10
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PET lahev

PET lahev

HDPE sáček

Nevratná skleněná lahev Vratná skleněná lahev

PtP uhlíkové stopy baleného vepřového masa (v %)
CZ EoL mix

2,5

CZ EoL mix

vání skleníkového jevu
a klimatickou změnu.
Stejným způsobem by se
indikátor PtP dal použít i pro
jiné environmentální otázky, jako
jsou vodní stopa, spotřeba fosilních surovin, acidifikace, eutrofizace,
toxicita, ekotoxicita a další. Podívejme se
tedy, jaké hodnoty PtP mají některé obaly pro
balení mléka, stolní vody, masa a hrachu.

250 000

S150
EXTRÉMNÍMI
HODNOTAMI
000
Výsledky PtP pro hodnocené obaly zvolených
100 000
potravin
jsou uvedeny v přiložených grafech.
Z50nich
je dobře patrno, že indikátor PtP do000
káže poměrně citlivě rozlišit, jak je ten který
PET lahev

HDPE sáček
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způsob babyskleněná
bylo
Nápojový karton
PET lahev
LDPE sáček
Nevratná
lahevzajílení potraviny
mavé posbírat
ekologicky šetrný,
dostatek příkladů
PtP uhlíkové stopy balené vody (v %)
300 000
a dokáže zohlednit
studií
LCA pro širší
CZ EoL mix
i způsob konečného odspektrum
výrobků a je250 000
Energetické využití
stranění obalového
materijich obalů. Doufáme, že
200 000
álu. V případě mléka
a hrachu
indikátor PtP může být využit
Materiálové
využití
se hodnoty PtP pohybují
v
řádu
zejména
designéry, manažery
150 000
Skládkování
jednotek až desítek procent. Nejenvironmentu, zaměstnanci odpa100 000
nižší environmentální dopady ve
srovdového hospodářství či obchodními
nání s výrobkem má balení masa. 50
Extrémní
řetězci
jako nástroj pro hledání ekologicky
000
hodnoty PtP však vykazuje balená voda. Bašetrnějších variant balení.
lení vody totiž představuje řádově0 několikrát
PET lahev
HDPE sáček
Nevratná skleněná lahev Vratná skleněná lahev
Nevratná skleněná lahev
vyšší environmentální dopady než úprava či výroba vody. Z environmentálního úhlu
pohledu
PtP uhlíkové
stopy baleného vepřového masa (v %)
ztrácí balení vodyCZjakýkoli
smysl.
2,5
EoL mix
2,0
dopadů

Kolik procent environmentálních
výrobku by měl ekologicky
šetrný obal předstaMateriálové využití
1,5
vovat? Deset procent?
Pět procent? Jedno
Skládkování
procento? To dnes ještě nevíme. Víme
ale, že
1,0
volba procent bude muset být založena nikoli
na technických či přírodovědných 0,5
hodnotách,
ale na společenské dohodě. Pro další práci
0,0

Nevratná skleněná lahev Vratná skleněná lahev

PS tácek

Hliníková fólie

PtP uhlíkové stopy baleného hrachu (v %)

Energetické využití

1,5

Materiálové využití
Skládkování

CZ EoL mix

Materiálové využití

120

CZ EoL mix

Energetické využití

Článek vznikl v rámci kurzu celoživotního Skládkování
vzdělávání Oběhové hospodářství, který každoročně pořádá VŠCHT Praha. Více informací
na webu cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi
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2,0

CZ EoL mix

Energetické využití

2,5

Voskovaný papír

Papír s HDPE fólií

CZ EoL mix

100

Energetické využití

Materiálové využití

80

Materiálové využití

Skládkování

60

Skládkování

1,0

40

0,5
0,0

Skládkování

10

Energetické využití

200 000
BALENÁ
VODA

0

35

Fo
to
:M
er
t

Co se týče mléka, určili jsme PtP pro následující
čtyři typy primárních obalů: nápojový karton,
PET lahev s HDPE víčkem, LDPE sáček a nevratnou skleněnou lahev. Pro balenou stolní vodu
jsme posuzovali PET lahev s HDPE víčkem,
vratnou a nevratnou skleněnou lahev a HDPE
sáček.
případě
masa
PtPV
uhlíkové
stopybalení
baleného
mlékajsme
(v %) určili PtP pro
35
PS tácek
uzavřený LDPE fólií, pro hliníkovou fólii,
pro voskovaný
papír a papír s HDPE fólií. A pro
30
balení hrachu jsme uvažovali papírovou krabici,
25
polypropylenový, papírový a bavlněný sáček. Na
20
PtP je zajímavé také to, že umí zohlednit způsob,
15 je použitý obal odstraněn, a ukázat, nakojakým
lik se10u daného obalu vyplatí recyklace. Pro výše
zmíněné typy obalů jsme tedy určili i varianty
5
PtP pro případ, kdy je použitý obal skládkován,
0 s využitím získané energie (ZEVO) či respálen
Nápojový karton
PET lahev
LDPE sáček
cyklován. Průměrný způsob odstranění daného
materiálu
vyjadřující
PtP uhlíkové stopy
balené vodypodíl
(v %) skládkování, ZEVO
000
i300
recyklace
je označen jako CZ EOL Mix (EOL =
End of Life).

PtP uhlíkové stopy baleného mléka (v %)
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PS tácek

Hliníková fólie

Voskovaný papír

0

Papír s HDPE fólií

Polypropylenový sáček

Papírová krabice

Bavlněný sáček

Papírový sáček

PtP uhlíkové stopy baleného hrachu (v %)
120

inzerce

CZ EoL mix

100

Energetické využití
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Materiálové využití

60

Skládkování

3 ODPOLEDNÍ WORKSHOPY

40
20
0

Polypropylenový sáček

Papírová krabice

Bavlněný sáček

Papírový sáček

8
15.–16. října 2020,
Aquapalace Hotel Prague

MARKETING
& DESIGN

TECHNOLOGIE & TRANSPORT

UDRŽITELNOST

Ponořte se do hloubky problematiky obalů!

Registrujte se na www.obalko.cz
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ROZHOVOR

Michaela Franeková
generální ředitelka české a slovenské pobočky Unileveru
„Začali jsme malými krůčky, s menšími značkami nebo řadami. Postupně
obalové inovace či vylepšení s ohledem na naše závazky představujeme
u všech našich značek. Jde o velmi dynamický proces,“ říká o strategii
v oblasti udržitelnosti balení Michaela Franeková, generální
ředitelka české a slovenské pobočky Unileveru, který právě
završuje svůj desetiletý program udržitelného podnikání.
Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Svět balení:
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Deset let má Unilever plán udržitelného
rozvoje (USLP) zaměřený na udržitelné
podnikání. Jaké jsou jeho dosavadní
výsledky?

Co se podařilo v oblasti energie, odpadů
a obalů?

Michaela Franeková:

Zaznamenali jsme velký pokrok ve všech oblastech, které můžeme ovlivnit – například naše
továrny generují nulový odpad. Na všech našich
výrobních linkách jsme od roku 2010 snížili spotřebu vody téměř o polovinu. Jsou také nyní ze
sta procent poháněny obnovitelnou elektrickou
energií. I díky tomu se nám od roku 2008 podařilo snížit emise CO2 z výroby o 65 procent.
Ač posledních 10 let náš byznys rostl, celkový
dopad v oblasti odpadů jsme snížili o 32 procent
na spotřebitele.
Pokročili jsme i v našich závazcích v oblasti
plastu a recyklovatelnosti našich obalů. Snížili
jsme absolutní použití plastu a začali více používat recyklovaný plast. Odstranili jsme PVC
z 99 procent, snažíme se vyhnout používání
kombinovaných plastů a používat jednodušší
materiály s cílem zvýšit celkovou recyklovatelnost obalů.

48

Od roku 2010 jsme zajistili, že více než 1‚3 miliardy lidí po celém světě zlepšilo své hygienické
podmínky a zdravotní stav. Množství zemědělských surovin, které získáváme udržitelným
způsobem, vzrostlo od roku 2010 ze 14 na 62
procent. Pro výrobu našich potravin využíváme
12 klíčových plodin a ty pocházejí z 88 procent
z udržitelných zdrojů. Letos jsme také dosáhli
rovnosti v počtu mužů a žen v manažerských
pozicích.

Svět balení:

Které věci se nepodařilo prosadit?

Michaela Franeková:

Zjistili jsme, že s ohledem na tempo změn v externím světě, které se zdá být každým rokem
rychlejší, musíme být ještě flexibilnější. Uvědomili jsme si například, že naše práce v oblasti
odpadu musí být akcelerována a ještě silněji
zaměřena na plasty, a proto jsme v roce 2017
zavedli nové závazky, v roce 2019 následovaly
další ambiciózní cíle v této oblasti.

Podcenili jsme,
jak náročné je pomoci spotřebitelům
změnit jejich chování.
Mezi naše cíle v oblasti
skleníkových plynů a vody
patřily ambice pomoci spotřebitelům změnit způsob, jakým například perou oblečení nebo se sprchují.
Uváděli jsme na trh řadu výrobků, které vyžadují při jejich použití méně vody a mají nižší
emise, ale nebyli jsme schopni představit dostatek inovací a iniciativ, abychom splnili náš cíl.
Větší pokrok jsme také očekávali v oblasti udržitelného získávání surovin,
kde jsme cílili na 100 procent. Také
jsme zjistili, že je nesmírně obtížné měřit skutečný dopad
mnoha našich programů
na zlepšení obživy
a posílení příležitostí pro ženy.
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Svět balení:

Před deseti
lety jsme si dali
za cíl zdvojnásobit
podíl našeho portfolia, které splňuje nejvyšší výživová kritéria, a to
na 60 procent. V roce 2019
jsme dosáhli 56 procent a jsme
na správné cestě dosáhnout našeho cíle do konce tohoto roku. Naše
výrobky z kategorie potravin nyní obsahují
méně cukru, soli, nasycených mastných kyselin a energie – a stále chutnají skvěle.

„J

Plán udržitelného rozvoje Unileveru jsme
představili v roce
2010. Tehdy šlo
svým rozsahem a zaměřením o jedinečnou
strategii udržitelnosti společnosti naší velikosti. V době,
kdy většina firem nahlížela na
udržitelnost a podnikání jako na dva
protiklady, jsme představili plán, který
je spojoval. Za uplynulou dekádu se nám
spoustu z našich cílů podařilo dotáhnout
do zdárného konce, některých jsme naopak
nedosáhli.

om

Michaela
Franeková:

Martin Kurdiovský

ředitel
Vitar

Udržitelnost patří k našim prioritám. Kde to jde, odbouráváme
sekundární balení nebo se jej snažíme co nejvíce redukovat a používat
na něj recyklované
materiály. U většiny zánákupu a logistiky, kazníků jsme zcela ustoupili od přepravních krabic.
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Svět balení:

Co bude následovat po splnění cílů USLP?

Michaela Franeková:

Svět balení:

Jak konkrétně na kroky směřující k udržitelnosti reagují spotřebitelé v jednotlivých evropských zemích? Nakolik se odlišuje pohled
„starých“ a „nových“ členských států a nakolik
se případné rozdíly stírají?

Michaela Franeková:

V dnešní době udržitelnost rezonuje napříč
všemi zeměmi Evropské unie, a to v politické,
neziskové i obchodní sféře a samozřejmě na
úrovni jednotlivců. U starých členských států
je vidět výrazný rozdíl v tom, že na udržitelnost
pohlížejí holisticky, a tak se o ní také diskutuje.
U nových států jde spíše o masmediální diskuse
s negativními konotacemi. Je proto nejvyšší
čas, aby se co nejvíce setřel rozdíl mezi oběma
skupinami. Nové země mohou využít tuto příležitost a díky tomu přeskočit určité fáze vývoje
a přístupu k udržitelnosti.
Rozdíl také pozoruji v přístupu k potravinám.
Uvedu příklad na našem portfoliu. Pro naši
značku Hellmann’s je již 10 let důležitý přístup ke
zvířatům a jejich životním podmínkám. Vejce jsou
pro Hellmann’s jednou ze základních surovin. Do
našich majonéz a tatarských omáček využíváme
vejce z neklecového chovu, tedy halového nebo
volného. V Česku se o tomto tématu teprve diskutuje obecně, zatímco jinde je to již standard.
Kromě toho se snažíme využívat zejména sklo
a recyklovaný plast a celkově snižovat množství
použitého plastu ve svých obalech, například
u kečupů. Loni jsme s Hellmann’s spustili osvětovou kampaň bojující proti plýtvání potravinami.

Svět balení:

Evropská unie je silným hráčem, pokud jde
o politiku udržitelnosti. Z poslední doby připomeňme jen směrnice SUP a CEP. Podporuje Unilever kroky, které vyplývají z těchto
dokumentů?

Michaela Franeková:

Naše společnost podporuje Zelenou dohodu
pro Evropu a také ambiciózní plány v oblasti
nakládání s odpady a plasty, což jde ruku
v ruce s podporou cirkulární ekonomiky. Systémy EPR (rozšířená odpovědnost výrobců)
považujeme za jeden z nejúčinnějších nástrojů,
jak stimulovat cirkulaci obalů. Pro urychlení
přechodu na skutečné oběhové hospodářství
jsou potřebné investice. Prostředky shromážděné prostřednictvím EPR a dalších finančních
nástrojů by měly být znovu investovány do udržení cirkulace plastů i dalších materiálů.
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Svět balení:

Unilever používá termín udržitelné značky. Co
to konkrétně znamená?

Michaela Franeková:

Označení udržitelné značky mohou
nést produkty, které staví na silném environmentálním nebo sociálním poslání
a které přispívají k dosažení ambicí naší společnosti snížit environmentální stopu na polovinu
a zvýšit náš pozitivní sociální dopad. Navíc mají
nejen pozitivní dopad externě, ale také na naše
podnikání. Udržitelné značky s posláním se
v roce 2019 podílely na 78 procentech našeho
celkového růstu.
Vedle zmiňované značky Hellmann’s je skvělým příkladem udržitelné značky Dove, která
v Česku i na Slovensku vybudovala silný Projekt
sebedůvěry Dove. Díky němu edukujeme mladá
děvčata a chlapce a jejich rodiče o zdravém
vnímání sebe sama, a to i prostřednictvím programů na školách vedených psychology. Vedle
toho značka představila velmi ambiciózní závazek, a to používat stoprocentně recyklované
PCR (post consumer recycled) lahve ve svém
portfoliu. Letos postupně přecházíme na tyto
lahve u sprchových gelů i u nás.
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Compass – naše nová, plně integrovaná firemní
strategie staví na posledních deseti letech USLP,
na jeho úspěších, neúspěších a získaných zkušenostech. Stanovuje nám cestu k realizaci
naší vize být lídrem v udržitelném podnikání
na celém světě. Díky této synergické strategii
budeme komplexnější, inkluzivnější a dalekosáhlejší než kdykoli předtím. V rámci Compassu
zavedeme nový soubor závazků v oblasti udržitelnosti napříč naší společností a také pro
všechny naše značky. Tyto závazky budou řešit
klíčové výzvy naší doby, jako jsou obaly a odpady, genderová rovnost, lidská práva a spravedlnost včetně změny klimatu a sociální inkluze.

Svět balení:
Jak se u jednotlivých
značek nebo konkrétních
produktů vyhodnocuje míra udržitelnosti?

Michaela Franeková:

Závisí na tom, zda jde o měřitelnost dopadu
kampaní značek s posláním, kde výsledek měříme přes počet pozitivně ovlivněných osob.
Environmentální aspekty se vyhodnocují kvantitativně, například množstvím ušetřeného
obalového materiálu, procentem zastoupení
PCR v obalech, úsporami ve využitých objemech vody na výrobu či snížením uhlíkové
stopy během výroby nebo přepravy produktu.
Výsledky každý rok zveřejňujeme v rámci
našeho progresu v naplňování naší strategie
udržitelnosti.

Svět balení:

Dnes je k dispozici mnoho studií typu LCA
na různé typy produktů nebo obalů. Jak
s konceptem nákladů životního cyklu pracuje
Unilever?

Michaela Franeková:

Naše výrobky mají dopad na životní prostředí
v každé fázi svého života – od získávání surovin
přes výrobu, distribuci až po zpracování použitých obalů. Pochopení a řízení těchto dopadů
je zásadní pro dosažení našich ambicí zlepšit
zdraví planety. Hodnocení životního cyklu (LCA)
je jednou z několika technik, které používáme,
abychom mohli porozumět dopadům našich
produktů na životní prostředí. Používáme LCA
třemi způsoby: v designu nových produktů,
pro hodnocení existujících produktů a ve vědeckotechnickém vývoji. Znalosti a výsledky
z LCA nám umožňují porovnat nové a stávající
produkty a měřit rozdíly v jejich příslušných environmentálních profilech. Tyto informace pomáhají vývojářům produktů během inovačního
procesu a mohou být použity ke komunikaci
environmentálních vlastností našich produktů
spotřebitelům.

Svět balení:

Dostává se do protikladu udržitelnost v obalech a ekonomika společnosti nebo jednotlivých značek? Respektive pokud to lze,
upřednostní Unilever dražší a ekologičtější
balení před levnějším, méně ekologickým?

Michaela Franeková:

Řekla bych, že je to půl na půl. Ekonomický
aspekt souvisí s otázkou rozsahu a úrovně
rozvoje dané oblasti v jednotlivých zemích.
Je tedy výzvou, nikoliv bariérou. Začali jsme
malými krůčky, s menšími značkami nebo řadami. Postupně obalové inovace či vylepšení
s ohledem na naše závazky představujeme
u všech našich značek. Jde o velmi dynamický
proces.
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totiž nepodaří zvýšit povědomí a edukaci mezi
spotřebiteli, jak danou inovaci správně používat,
například v případě koncentrovanějších produktů, mine se účinkem. Navíc je třeba spojit
síly a tuto výzvu řešit napříč průmyslem. Nemělo
by jít o soutěž mezi jednotlivými firmami, měli
bychom všichni spolupracovat. Jen tak dosáhneme celospolečenského řešení.

Svět balení:
Existuje
mnoho
cest, jak sladit ekonomický
a transformační
aspekt udržitelnosti
obalů. V neposlední
řadě je významná edukace
spotřebitele. Pokud se nám

Jaké konkrétní kroky Unilever nedávno učinil
pro zvýšení udržitelnosti svých obalových
řešení?

Michaela Franeková:

Unilever je již na cestě ke splnění svých stávajících závazků zajistit, aby všechny naše
plastové obaly byly do roku 2025 opakovaně
použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné a aby do roku 2025 bylo v našich obalech

použito alespoň 25 procent recyklovaných
plastů. Loni jsme se zavázali, že do roku 2025
odstraníme více než 100 000 tun plastových
obalů a sesbíráme a zpracujeme více plastových obalů, než prodáme.
Transformujeme náš přístup k plastovým obalům prostřednictvím naší strategie Less, Better
& No Plastics. Tento rámec, který jsme představili v roce 2017, nastiňuje náš přístup k tomu, jak
dosáhneme našich závazků. Řídíme se jím při
inovování našich produktů. Pilíř „méně plastu“ se
zaměřuje na snížení množství plastu v obalech,
které používáme. Pilíř „lepší plast“ cílí na lepší
recyklovatelnost našich výrobků a odstranění
problematických materiálů z obalů. Staví také na
větším využití recyklátu v obalech. A pilíř „žádný
plast“ je o použití alternativních materiálů, jako
je hliník, sklo, papír a lepenka, pokud je to možné,
a také o zavedení inovativních obchodních
inzerce
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modelů, pod které spadají doplňovací stanice
v obchodech, koncentrované výrobky, které lze
doma zředit ve znovu naplnitelných lahvích…
Tento poslední pilíř je o nahrazování plastů.

Svět balení:

U kterých značek může spotřebitel vidět dopady vaší strategie?

Michaela Franeková:

Svět balení:

Znamená ekologičtější balení hledání nového materiálu, nebo
spíše modifikaci současných materiálů? Formou
odlehčování, designu,
monomateriálových
a plně materiálově recyklovatelných řešení, redukcí
potištěných ploch…
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Některé značky jsou již několik let nabízeny například v nejmenším možném a nejtenčím plastovém obalu, jako je tomu u značky Míša, jinde
postupně převádíme většinu portfolia do recyklovatelných a recyklovaných obalů, například
populární značku Dove. Letos jsme na český
trh uvedli plně recyklovatelnou řadu zubních past Signal Detox. Jinde hledáme
alternativní formáty produktů, třeba
koncentrovanější verze našich
produktů. Značka Coccolino na
trh uvedla ultrakoncentrované aviváže, díky kterým
se šetří plastový obal,
voda i nároky na jejich
přepravu. Na filozofii co
nejmenšího environmentálního dopadu je vystavěna
naše nová značka péče o tělo Love
Beauty & Planet nebo značka péče
o domácnost Seventh Generation.

obtížnější je nahradit plastový obal u potravin
a zmrzlin, a to kvůli zajištění nejvyšší míry bezpečnosti potravin, a následně u dezinfekčních
prostředků kvůli vyšším technologickým nárokům na obalový materiál. Samozřejmě další
otázkou k diskusi je, zda u některých typů produktů má vůbec smysl a lepší environmentální
dopad plastový obal nahrazovat jiným materiálem a zda se nemáme soustředit primárně
na jeho recyklovatelnost.

Svět balení:

Michaela Franeková:

Půjde o kombinaci obou přístupů. Určitě, což naznačuje i evropská legislativa,
půjde jednak o snižování množství použitého
materiálu a odklon od kompozitních materiálů.
Na druhé straně půjde o hledání nových řešení
a posilování cirkulární ekonomiky s plastovými
a jinými obalovými materiály.

Svět balení:

Jaké druhy obalů je nejobtížnější nahradit ekologicky přijatelnější formou?

Naznačila jste vaši strategii vůči plastu. Mnoho
spotřebitelů dnes zcela odmítá plasty, přitom
plast je zásadní obalový materiál.

Michaela Franeková:

Michaela Franeková:

Nás jako globální společnost nejvíce omezují
rozdílné systémy recyklace v jednotlivých zemích, na některých trzích dokonce chybějí. Nej-

Plast je užitečným materiálem a v ekonomice
má své nezastupitelné místo – je lehký, kvalitní,
levný, bezpečný, praktický a v zásadě recyklo-

vatelný. Navíc jde také o jeden z nejvhodnějších materiálů na přepravu a v neposlední míře
má významné vlastnosti s ohledem na hygienu
a bezpečnost výrobků. Plast je skvělý materiál,
problém je, aby nekončil v přírodě. Je tedy nezbytné pohlížet na jeho efektivní využívání s co
nejmenším dopadem na životní prostředí.
Naše společnost se snaží jednak snížit využívání
„virgin“ plastu, dále také chceme pomoci vybudovat uzavřenou smyčku, ve které je na plastový odpad pohlíženo jako na surovinu. Proto
se snažíme v rámci naší strategie Less, Better &
No Plastic v našem portfoliu více využívat recyklovaný a recyklovatelný plast, nahrazovat plast
tam, kde to dává smysl, a snižovat množství využívaného plastu, například použitím opětovně
plnitelných obalů či koncentrovanějších verzí
produktů.

Svět balení:

Vnímáte „slepé uličky“ některých obalových
materiálů? Ať už z pohledu, že je spotřebitelé
nechtějí, nebo naopak se u takzvaných ekologických obalů po pár letech ukázaly některé
problematické stránky – například u oxodegradabilních plastů?

Michaela Franeková:

Jako společnost, která aktivně oblast plastů
adresuje a působí téměř po celém světě, jsme
slepé vývojové cesty také zakusili. Myslím, že to
k procesu hledání nejlepších řešení a neustálého inovování patří. Každý se v této oblasti učí
a každý určitě touží po tom, aby našel to nejlepší
řešení. Zde je třeba dodat, že mě moc těší, že
tato oblast spojuje celý sektor, jde o společné
hledání cesty z nadužívání plastů a jiných obalových materiálů.

ilever
Foto: Un

Jak Unilever přistupuje k materiálové recyklaci?
Jak testovat obaly z hlediska LCA? Vše se dozvíte
v kompletním rozhovoru na webu svetbaleni.cz.
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Již 20 let váš partner v logistice
Vysoká životnost a odolnost, odpadají opravy
a nutnost ošetřování palet = Úspora nákladů
Chemická odolnost – odolnost většině
chemických látek a vlhkosti
Odolné povětrnostním vlivům, hmyzu,
houbám a plísním
Zdravotní nezávadnost
a hygieničnost
Ekologické – vyrobeny pouze ze 100% recyklátu
bezodpadovou technologií a opět 100% recyklovatelné
Možnost označení firemním logem, RFiD čipy
a jiným čipy
Stálý tvar a váha, bez spojovacích prvků
= ideální pro export a automatizované provozy

Bezdopadová technologie výroby
Výroba pouze z druhotných surovin
O 74% nižší dopad na životní prostředíí
ve srovnání s dřevěnou paletou (LCA certifikace)
100% recyklace rozbitých palet v ceně

Zapojte se s námi do cirkulární ekonomiky!
ORIGINÁLNÍ PŘEPRAVNÍ PALETY Z RECYKLOVANÝCH PLASTŮ
Stabilplastik, spol. s r.o., 5. května 457, 250 64 Měšice,
tel.: +420 233 355 385, e-mail: stabilplastik@stabilplastik.cz

www.stabilplastik.cz

LE

8
10

T

Č.

20

20
let
o přepravních obalech

–
9
7–
/2
02
0

TRANSPORTNÍ BALENÍ

Rozvoj
automatizace
klade nové nároky
na palety

Kvalitně, efektivně a zároveň s přijatelnými cenovými náklady i udržitelným
způsobem. To je základní premisa pro balení a distribuci zboží na paletách.
Navíc ruku v ruce s tím, jak se v dnešní době zvyšuje míra automatizace balicích
i skladovacích procesů, rostou také požadavky na kvalitativní parametry palet.

David Čapek
redaktor
david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Většina retailu stále nedokáže
v rámci standardního oběhu EUR
palet vracet dodavatelům stejnou
kvalitu palet, jaká byla dodána se zbožím. Z palet, které se vracejí
z retailu, asi 60 % vytřídíme
jako nevyhovující.

Martin
Kurdiovský
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ředitel nákupu
a logistiky,
Vitar
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Aktuální situace spojená s pandemií koronaviru
mimo jiné zřetelně ukázala nezbytnost toho,
aby dodavatelské řetězce dokázaly v nejistých časech rychle a pružně reagovat
na výkyvy poptávky spotřebitelů.
„Snahou je snížit nároky na manuální práci tak, aby nemuselo
docházet k přebalování
stojanů, a zároveň docílit
bezpečného, atraktivního
a přehledného vystavení zboží
na paletách v místě prodeje,“ nastiňuje jeden z významných trendů
Miroslav Voleský, retail sales and asset
manager ve společnosti CHEP CZ. Vhodným přepravním řešením pro vystavování
zboží v regálech i mimo ně jsou podle něj čtvrtpalety a půlpalety. Maloobchodníci díky nim dostávají zboží na reprezentativních displejových
paletách, se kterými se snadno a bezpečně
manipuluje. „Obecně jsme přesvědčeni, že
trh hledá cesty k dosažení rovnováhy mezi
efektivností a udržitelností distribučních a displejových řešení,“ doplňuje
Miroslav Voleský.

A

Například u producentů
rychloobrátkového zboží
(FMCG) je patrná
vysoká úroveň digitalizace a mechanizace
výrobních
zařízení

i procesů balení zboží. Skladovací a balicí zařízení na palety jsou stále více automatizovaná,
a to jak u výrobců, tak i v distribučních centrech
řetězců. „Za poslední tři roky jsme zaznamenali
významné investice do intralogistiky s cílem
zlepšit produktivitu výrobních nástrojů a procesů balení. To umožňuje maloobchodníkům
ušetřit úložný prostor na vlastních platformách
zavedením stále vyšších úložných zařízení,“
sděluje Slavomír Sýkora, commercial & asset
manager CZ/SK/HU ve společnosti LPR – La
Palette Rouge. Postupující automatizace vede
ke zvyšování poptávky po kvalitě palet. Výrobci
FMCG a maloobchodníci jsou v daném ohledu
stále náročnější. Jde zejména o to, aby se předešlo prostojům, zvýšila se bezpečnost a zrychlil
příjem zboží.
Nezřídka využívaným řešením je tzv. paletový pooling. Rozlišují se dva druhy
– uzavřený pooling, který spočívá
v pronájmu palet výhradně od
jedné společnosti, a otevřený, v němž si klienti
pořizují palety od
více firem, ale díky
jednotným normám a pravidlům lze

... Váš partner v paletách

VÝKUP A PRODEJ PALET
LICENCOVANÉ OPRAVY PALET
TŘÍDĚNÍ A PŘEBÍRKY PALET
SPRÁVA PALETOVÝCH KONT
RECYKLACE PALET
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PALET

www.herus-palety.cz
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Tomáš Kubík

manažer komunikace a tiskový mluvčí, Penny Market
tyto palety vzájemně směňovat a případně
i opravovat. Příslušné licence udělují organizace
EPAL (European Pallet Association) nebo UIC
(International Union of Railways). Zaručují tak,
že palety uvedeným normám vyhovují.
UPLATŇUJÍ SE CHYTRÁ ŘEŠENÍ
Jak celý průmysl míří k automatizaci,
rostou požadavky nejen na kvalitu
palet, ale také na jejich uskladnění i přesnost termínů dodávek. Dříve si firmy držely
velké skladové zásoby
palet, palety do výroby zakládaly
ručně, což
jsou dnes
už spíše

„S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“
Vzhledem k tomu, že Penny Market je řetězec s největším počtem více než 385 prodejen v ČR, využíváme ročně pro příjem
a expedici dodávek zboží řádově desítky tisíc palet. Společně
s našimi dodavateli se snažíme preferovat paletový pooling
CHEP. Důvodem je především významný přínos pro životní
prostředí. Rovněž jsme dosáhli úspor nákladů a vyšší efektivity v procesu navracení, registrace a administrace palet či
u výdajů na jejich opravy a ztráty.

kdy se pomocí nahřáté matrice jednotlivé znaky
na paletu vypalovaly. Tento systém byl nebezpečný z pohledu BOZP a také nepříliš kvalitní
z důvodu ne vždy dobře čitelných znaků.“ Nyní
se proto používá pokročilý tisk, který zaručuje
100% čitelnost znaku a je zcela bezpečný.
Přechod z dřevěných palet na plastové a tam,
kde je to možné, využití palet z plastového recyklátu. Dále pak automatizace systémů
včetně zapojování internetu věcí (IoT) do
procesu balení a distribuce zboží na
plastových paletách. Tyto dva zásadní
trendy zmiňuje Patrik Luxemburk,
jednatel společnosti Stabilplastik. „Snahy o vyšší efektivnost
a s tím spojené požadavky
na snižování nákladů

Milan Kovařík
výkonný ředitel
Zemský výbor
EPAL pro Českou
a Slovenskou
republiku

„LICENCE GARANTUJE
KVALITU“

L
PA
:E
TO
FO

56

výjimečné
p ř í p a d y.
„V současné
době je výrazná
část zboží balena
na palety pomocí robotů, včetně páskování
a fóliování palety se zbožím,“ poznamenává Tomáš
Vojtěch, CEO společnosti Flexipal.
Významně se prosazuje také nový
systém značení palet. Tomáš Vojtěch
popisuje: „Dříve se používal takzvaný výpal,

Pro klienty mám jedno zcela zásadní
a přitom velmi jednoduché doporučení.
Nové palety odebírejte (nebo si palety
nechte opravovat) výhradně od společností, které k tomu mají řádnou licenci od
EPAL nebo UIC. Pouze tak budete mít záruku, že paleta, kterou si pořizujete, splňuje veškeré požadavky, které na ni klade
norma – použitý materiál (dřevo, špalky
i hřebíky), pevnost, nosnost, rozměry,
vlhkost, tepelné ošetření podle IPPC
(zásadní při exportu), opracování palet
– sražení hran, vyfrézování náběhových
hran apod. Máme potvrzeno, že palety
od společností, které nemají řádnou licenci pro výrobu nebo opravy palet, v drtivé většině nesplňují požadavky norem
a předpisů, jež se na palety kladou.

a zvyšování podílu automatizace vyžadují hledání nových řešení s vysokou přidanou hodnotou,“ upřesňuje. Jedním z takových řešení bude
i tzv. chytrá paleta. Cílem je maximalizovat vytížení palety a minimalizovat její prostoje. „Chytrá
paleta se stane zárukou toho, že vaše zboží se
dostane k zákazníkovi v nejkratším možném
termínu a v perfektním stavu bez zbytečných
prodlev či nevytíženosti palety,“ vysvětluje Patrik Luxemburk. Paleta dokáže kromě jiného průběžně podávat informace nezbytné k eliminaci
rizik spojených s poškozením nákladu – kromě
pohybu zaznamenává rovněž nastavené teplotní limity nebo údaje o vlhkosti či nárazech.
PŘESNÉ ROZMĚRY, PEVNOST
A DALŠÍ POŽADAVKY
Skutečnost, že z důvodu masivního používání
a rychlého rozšiřování nejrůznějších automatizovaných skladovacích a přepravních systémů
dramaticky roste poptávka zákazníků po kvalitě
používaných palet, potvrzuje i Milan Kovařík,
výkonný ředitel Zemského výboru EPAL pro
Českou a Slovenskou republiku. „Zde mám na
mysli zejména požadavek na vysokou přesnost
a pevnost palet. I malé rozdíly v rozměrech
jednotlivých palet mohou společnostem způsobit vysoké ztráty způsobené zablokováním
a zastavením logistických procesů a operací
při manipulaci, skladování i přepravě zboží
a palet,“ zdůrazňuje. Další trend spatřuje v oblasti Průmyslu 4.0, kdy se čím dál více používá
nejrůznější technické značení palet – jde například RFID, QR a čárové kódy, GPS čipy, čidla
teploty a vlhkosti apod. „Toto dodatečné vybavení palet poté pomáhá společnostem výrazně lépe monitorovat pohyb zboží a palet.
Pomáhá při automatické evidenci zboží ve skladech, umožňuje přesně trackovat pohyb zboží
včetně sledování podmínek při přepravě,“ vyjmenovává Milan Kovařík.
Díky celkové modernizaci a rozvoji robotizace
zvyšují firmy své požadavky na dodavatele
palet, podotýká Robert Háp, jednatel společnosti Herus, a pokračuje: „To vnímám jako
velmi dobrou zprávu pro celý obor paletového
hospodářství. Tyto požadavky budou schopni
splňovat jenom skutečně odborně zdatné společnosti a snad to povede k ozdravení trhu palet
obecně.“ Podle Roberta Hápa také přibývá uživatelů, kteří se nezajímají jen o nákupní ceny
palet, ale i o jejich životnost a možnosti následné
ekologické likvidace.

LE

8
10

T

Č.

20

20
let
o progresivních technologiích

–
9
7–
/2
02
0

TISK A ZNAČENÍ

Ofset je na digitální
konkurenci
připraven

Ofset je pro nás standardem
pro potisk papírových krabiček.
Kromě barev CMYK a Pantone nabízí
náš dodavatel i technologii Prindor,
kterou využíváme
u obalů prémiových
nákupu a logistiky, výrobků.

Ofsetová kvalita se stala standardem pro porovnáMartin Kurdiovský
ředitel
vání řady jiných tiskových technik. Současné
Vitar
ofsetové stroje se vyznačují nejenom vysokou kvalitou, ale i výkonem a sofistikovanými
inspekčními systémy, které snižují chybovost prakticky na nulu. Nicméně v souvislosti
s ofsetem se více než s jakýmkoli jiným tiskem
diskutuje o jeho další budoucnosti s vývojem
na poli digitálního tisku.
Jana Žižková
redaktorka
jana.zizkova@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

Tiskový svět již několik let klade proti sobě
ofset a digitální tisk, který ho raketově začal
svou kvalitou dohánět. Navíc v době, kdy
je v řadě odvětví zvýšená poptávka po
personalizaci či variabilitě dat se
digitální tisk musí pochopitelně
jevit ofsetu jako vážný konkurent. Pravda však, jako obvykle, nebývá tak jednoduchá.
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I když se může zdát, že tradiční ofsetový tisk se začal svými náklady a poměrně zdlouhavým procesem zpracování
jevit jako zbytečný luxus, pro určité typy zakázek, jejichž řešení digitální cestou může být
i efektivnější, koexistence ofsetu a digitálního
tisku bude existovat z řady důvodů ještě delší
dobu. V některých případech se zdá prostě
ofset nenahraditelný. Že je v záplavě dnešní
silné konkurence nutné o každého zákazníka téměř doslova bojovat a zároveň
že je nutné vybavením pokročilých
technologií odpovídat na požadavky a změny trhu, si uvědomuje řada firem a řeší své
technologické zázemí
obvykle koexistencí
více technologií,
včetně vybavení hybridními stroji.
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Podobnou reakci na
otázku vybavení tiskáren
ostatně při vývoji řeší i sami
výrobci, kde řada z nich souběžně vyvíjí jak ofsetové (či další
konvenční tiskové), tak i digitální
stroje. Doplněním portfolia výrobci reagují na současné požadavky trhu, který
s sebou nese menší, ale o to flexibilnější zakázky, tlak na rychlost dodání a nízkou cenu
a otevírání se dalším obchodním příležitostem. Ve vyšší produkci zakázek, formátech či

ekonomickém
potisku vysoké kvality některých typů substrátů však má naopak digitální
tisk stále ještě řadu limitů, takže to
vypadá, že v řadě polygrafických odvětví či
výrobě líbivých skládatelných obalů (skládaček) z hladkých lepenek bude mít určitě ofset
ještě nějakou dobu navrch.
K největším globálním výrobcům (nejenom)
ofsetových strojů patří společnosti Heidel-

berg a Koenig
& Bauer. K významným firmám patří i další
velcí hráči, jako jsou manroland, Komori, Ryobi atd.
STROJ NENÍ VŠE
Společnost Heidelberg potvrzuje, že snižující se tiskové náklady zakázek vytvářejí tlak
na rychlejší přípravu a menší množství makulatury. Obecně lze zkrátit neproduktivní časy na
stroji kvalitním softwarovým vybavením a vyšší
inzerce
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mírou automatizace nejenom při přípravě, ale
i v průběhu tisku – měření soutisku, barevnosti,
automatické výměny palet atd.
Heidelberg přišel před několika lety se systémem push-to-stop, nyní přichází se softwarem,
který optimalizuje sled zakázek, aby se odstranily neproduktivní časy na stroji. Software je
určen na sběr dat a vyhodnocení průběhu tisku
včetně akcentu na práci s tiskovými deskami.
Zjednodušeně lze říci, že deska je nakládána
z palety, je osvícena a vyvolána, následuje kontrola kvality desky, její ohnutí pro uchycení ve
stroji a pak už je dopravena do tiskové věže
a automaticky založena do stroje. Pro firmy,
které pracují v nepřetržitém provozu a mají malé
tiskové náklady, je to do budoucna obrovský pomocník. Pokud se ale bavíme o ofsetovém tisku,
je třeba si uvědomit, že to není jen o tiskovém
stroji, ale o komplexní přípravě, komunikaci se
zákazníkem, logistice a ekonomice provozu.
Heidelberg vnímá ofset s digitálním tiskem v koexistenci, zvláště v delších zakázkách – ve větších formátech (od B2 výše) většina digitálních
technologií zatím ofsetu produkčně a efektivně
konkurovat nedokáže.

marketing manager
Koenig & Bauer

„VÝVOJ DIGITALIZACE
A AUTOMATIZACE
JE ZÁSADNÍ“
Výsledky analýzy dat umožňují hledat
slabá či neefektivní místa ve výrobním
procesu a případné slabiny odstranit.
Díky vzdálenému přístupu jsou tato data
odpovědným osobám tiskárny k dispozici odkudkoliv a kdykoliv, individualizované reporty zjednodušují orientaci.
Specialisté dokáží se souhlasem zákazníka s jednotlivými stroji komunikovat,
nonstop servisní podpora odstraní na
dálku až 80 % elektronických závad,
systémy umělé inteligence vyhodnocují data ze strojů a navrhují preventivní
opravy či kontrolují správné provedení
údržby, čímž zabraňují neočekávaným
odstávkám strojů.

mnoho let, je kvůli snižujícím se nákladům a ziskovosti většiny tiskovin dlouhodobý tlak na zkracování přípravy zakázky a snižování makulatury.
Tento tlak přinesl inovace typu simultánních
procesů přípravy zakázky a různých forem autonomního tisku v kombinaci s inline měřením
a regulací vybarvení a soutisku.

„REZERVY MÁME VE VZDĚLÁVÁNÍ
ODBORNÍKŮ“

Jaroslav Švejda
sales manager
Heidelberg Praha

Optimalizace využití často opravdu moderně vybavených
českých tiskáren, včetně koncových tiskových výsledků, jsou
mnohdy lepší než výsledky tiskáren v zahraničí. Zdražuje se
pracovní síla, je nedostatek kvalifikovaných lidí, a tak je tento
směr i nutný. Na co se u nás zapomíná, je měření ve výrobě,
výchova a vzdělávání lidí a systémy řízení. Nemluvím pouze
o nějakém CRM či ERP nebo kalkulátoru – mluvím o komplexnosti, sdílení a předávání dat dopředu i dozadu a automatizaci procesů. Zde má náš trh obrovské rezervy, je to prostor
pro generování profitu.

Druhou kategorií, která nicméně
s první úzce souvisí, je
stále významnější sběr
a vyhodnocení provozních
dat. Na jejich základě dochází
k dalšímu zrychlení a zefektivnění
výroby, ať už je to pouhá optimalizace pořadí zakázek nebo komplexnější zvýšení efektivity provozu. Zásadním
prvkem je i zvýšení disponibility zařízení díky
dálkové servisní podpoře a prediktivní údržbě
s pomocí systémů umělé inteligence.
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AUTOMATIZACE A DIGITALIZACE
NA VZESTUPU
Ofset má za sebou úctyhodnou více než stoletou historii a své vedoucí postavení v kvalitě
tisku by si neudržel bez neustálého technologického vývoje, kterým pružně reaguje na potřeby
trhu. To ostatně potvrzují i všichni významní výrobci. Koenig & Bauer ve svém současném vývoji strojů odpovídá především na dva „tlakové
trendy“ ze strany trhu. Tím prvním, trvajícím již

Stanislav
Vaníček

Ohledně již výše zmíněné synergie tisků je na
trhu řada atraktivních hybridních řešení, u kterých nejde o to jednu technologii nahradit druhou, ale naopak maximálně rozšířit možnosti
tisku. Příkladem budiž nejnovější modulární zařízení Koenig & Bauer VariJET 106, které umožňuje kombinovat 7C inkjetový tisk s ofsetovými
a flexotiskovými jednotkami, případně i ražbou,
rotačním výsekem apod. při jednom průjezdu.

Foto: Koenig & Bauer
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Když se chceš trefit,
musíš dobře cílit.

Navštívíš
COOLCAN.cz

Zvolíš
si nápoj

Objednáš
libovolné množství
(od 24 ks)

Sháníš originální dárek,
unikátní reklamní předmět,
reklamní nápoj na festival
nebo sportovní akci?

Vybereš
či navrhneš unikátní
design plechovky

A těšíš se
na doručení
až domů

COOLCAN.cz
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NA NÁVŠTĚVĚ

S hliníkem
na cestě
k elektromobilitě
Miroslav Dockal
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,

Aludyne

Vadresse@1.cz
Contera Parku Ostrava City vyrábějí kritické podvozkové díly, které směřují do automobilů mnoha
světových
značek. V posledních čtyřech letech firma Aludyne v moravskoslezské metropoli
Réagissez
sur notre page
masivně investuje do nových budov a strojního vybavení. Při rozsahu investic
a rozšiřování sofistikované výroby se chce (spolu s českým klasikem) dodat:
budoucnost patří aluminiu.

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor
stanislav.bren@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni
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23
výrobních závodů má
Aludyne celosvětově.

miliardu dolarů

:
A
L

S

ČÍ

1

,4

miliardy korun

činí investice Aludyne
do nové haly v Ostravě
a jejího vybavení.

činil obrat firmy
v roce 2018.

20
a více let

firma dodává pro značky Ford,
FCA, GM nebo AAM. Více než
15 let pak pro společnosti
TRW, BMW, Benteler nebo
Renault-Nissan-Mitsubishi.

350

zaměstnanců

nyní pracuje v ostravském
závodě Aludyne.
Ve světě má firma celkem
4000 pracovníků.

Ludvík Sumík
výrobní ředitel Aludyne

ň
ře
.B
vD
sla
ni
ta
:S
to
Fo

„VÝROBA JE KONCIPOVANÁ
PODLE PRINCIPŮ LEAN
MANUFACTURINGU. JE TEDY
SNAHA DRŽET MINIMUM ZÁSOB,
ELIMINOVAT POČET POHYBŮ
NUTNÝCH PRO TRANSPORT MEZI
JEDNOTLIVÝMI OPERACEMI
A MEZIOPERAČNÍMI SKLADY
A REDUKOVAT MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÝCH KAPACIT.“
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VÝROBA A BALENÍ
HLINÍKOVÝCH DÍLŮ
§§§
Aludyne, Ostrava

S

Společnost Aludyne sídlí v Ostravě
a donedávna byla známa pod
označením Chassix. Vyrábí
podvozkové komponenty, zejména těhlice
a ramena řízení. Od roku
2012 se k tomuto portfoliu hlásila
právě označením Chassix, ale od loňského roku firma vystupuje pod novým
názvem, který spojuje základy slov Aluminium (hliník) a Dynamic (dynamický). Touto
změnou chce společnost více reagovat na vývoj
směřující k elektromobilitě. Odlehčování vozů je
soustavný proces, ovšem v éře elektromobility,
kdy se každý kilogram počítá, se tato snaha dostává na vyšší úroveň. Mise Aludyne tak směřuje
k tomu dodávat pro automobilový trh lehké
komponenty z hliníku i pro ty partie vozu,
jež jsou z hlediska bezpečnosti kritické.
Celosvětově firma vyrobí až 30 milionů těhlic ročně, a patří tak k lídrům
v oboru.
Český výrobní závod se
nachází v průmyslovém parku Contera
Park Ostrava City,
který během
posledních
pěti let

na místě
bývalé zchátralé cementárny vybudoval
český developer
Contera. V moderním
parku, někdejším brownfieldu, se nyní nachází šest
budov, ve kterých sídlí společnosti jako DB Schenker, Adler
Czech, Ikea, Raben, VAS Solution či
Esa logistika.
Aludyne měl k dispozici nejdříve jednu halu (od
roku 2017) o rozloze přibližně 15 000 metrů
čtverečních, vzhledem k navýšení objemu výroby si však nechal postavit další. Nová hala byla
dokončena na začátku léta a firmě přinesla dalších 5000 metrů čtverečních. Tím se mimo jiné
uzavřou rozvojové příležitosti v tomto parku,
který je stoprocentně pronajatý (nové možnosti
výstavby hal na míru přinesou Contera parky
v Hrušově a Mošnově). Aludyne v Ostravě investuje téměř půldruhé miliardy korun. Součástí
nové výroby bude například deset vysoce
automatizovaných CNC strojů nebo roboty značky Fanuc.
VERTIKÁLNÍ INTEGRACE:
VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Provoz Aludyne se dělí
do několika základních
částí, které pokrývají všechny potřeby firmy
od lití po
montáž.
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„Docela jsme měli problém
sehnat skládací gitterboxy,
u kterých by dodavatel garantoval
zvýšenou nosnost vzhledem
k hmotnosti komponent, které
přepravujeme.“

Srdce
závodu
tvoří několik odlévacích linek, odkud
výrobky směřují na žíhání,
k obráběcím centrům a následně
na montáž. V hale je nainstalováno také
několik rentgenů a rovněž zde mají laboratoř, kam ve frekvenci několika desítek minut
směřují vzorky pomocí potrubní pošty. „Výroba
je koncipovaná podle principů lean manufacturingu. Je tedy snaha držet minimum zásob, eliminovat počet pohybů nutných pro transport
mezi jednotlivými operacemi a mezioperačními sklady a redukovat množství potřebných
kapacit,“ vysvětluje výrobní ředitel ostravského
závodu Ludvík Sumík.
Materiál se do výroby dostává v podobě svazků
hliníkových odlitků. Jde o přibližně tunové celky,
které jsou spáskovány a tvoří tak jakési hliníkové
palety. Uskladněny jsou v prvním meziskladu,
a to na volné ploše. Do budoucna chtějí využít
výšku skladu a tento surový materiál ukládat
ve výškových regálech, na které by navazovaly
gravitační dopravníky. Problémem pro instalaci
dopravníků je skutečnost, která z jiného pohledu představuje výhodu. Spáskované ingoty
surového hliníku sice nepotřebují žádný další
obal, ovšem jejich pohyb po dopravníku je komplikovaný a hrozí zborcení.
Vychystávání surového hliníku probíhá v režimu
FIFO (dávkově). Manipulace od skladu surovin
k licím strojům, ale potom i dále ve výrobním
procesu se děje pomocí vysokozdvižných vozíků (značka Still, 3‚5 tuny, elektrický pohon).
Materiál nejdříve směřuje do hlavního procesu
tlakového lití s protitlakem. Vzniklý odlitek následně putuje na mezioperační sklad před žíháním. Jedná se o plochy, ve kterých se odlitky
skladují ve speciálních pojízdných kontejnerech. Podobají se gitterboxům, ale jsou odolnější, protože s odlitky vstupují přímo do žíhací
pece, která dosahuje provozních teplot kolem
500 stupňů Celsia.
DMC KÓD PRO KAŽDÝ DÍL
Na všech pracovištích po žíhání
se odlitky skenují díky laserově
gravírovanému kódu. Jedná
se o značení Data Matrix,
které dokáže na omezeném prostoru
nést větší množ-
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ství dat
než jiné
1D nebo 2D
kódy. Protože
komponenty z Aludyne jsou součástí automobilových podvozků,
a jsou tedy považované za
kritické díly, lze díky DMC kódu
zajistit zpětnou dohledatelnost
až k jednotlivým výrobním operacím.
K zákazníkům putuje zboží většinou ve
vratných obalech. Po obrábění a případné
montáži se komponenty ukládají většinově do
gitterboxů (rozměry EUR a US) nebo KLT přepravek. Gitterboxy jsou skládací, aby se eliminoval
volný prostor při dopravě zpět od zákazníků.
„Docela jsme měli problém sehnat skládací gitSvet baleni _ 240x170_4mm spad.pdf

1

11.05.2020

terboxy,
u kterých
by dodavatel
garantoval zvýšenou nosnost,“
podotýká Ludvík
Sumík. V gitterboxech
se používají vratné ABS
proložky. Se svými zákazníky
má společnost Aludyne zřízeno
několik obalových kont a využívá zákaznické obaly. Vratné obaly odběratelů
se skladují v prostorách mimo samotnou
výrobu.

kazníky
dodáváme
v setech, další
to chtějí mít zase odděleně. Individuální požadavky na uložení nebo
balení plně respektujeme,“
doplňuje Ludvík Sumík. Aludyne
dodává pro převážnou většinu světových automobilek v režimu JIT. Skladové plochy pro hotovou produkci tedy
prakticky nejsou potřeba.

Při skládání do beden se párové součástky někdy
umísťují proti sobě, aby pro následující zástavbu
do automobilu bylo možné pracovat i v režimu
JIS. „Je to určité specifikum. Pro některé zá8:03:46
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PŘÍPADOVÁ STUDIE

SJEDNOCENÍ BAREV
PET LAHVÍ MATTONI POMÁHÁ
EFEKTIVNĚJŠÍ RECYKLACI
Jak zlepšit proces recyklace PET lahví, urychlit směřování k udržitelnému podnikání a účinně podpořit rozvoj
cirkulární ekonomiky? Skupina Mattoni 1873 uskutečňuje v daném směru komplexní strategii. Jedním
z kroků na této cestě je i sjednocení barvy PET lahví, do nichž se stáčí minerální voda Mattoni. Na trhu
jsou nyní lahve v jednotném světle zeleném provedení.

VE

David Čapek
redaktor
david.capek@atoz.cz
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svetbaleni
svet_baleni

Odlišné etikety

Usnadnění recyklace
Změna barvy PET lahve neměla vliv na kvalitu ani délku trvanlivosti
produktu. Stejné zůstaly i náklady na výrobu PET lahve. Vznikly však dodatečné náklady na změnu designu etiket. Nicméně snížení počtu používaných barev je důležitým krokem k recyklaci použitých PET lahví
zpět do nových lahví, a tedy k zásadnímu omezení přílivu nového
PETuna trh.

Dlouhodobější hledisko
Značka Mattoni používá zelenou barvu u svých
obalů tradičně a dlouhodobě. Zároveň tato
barva patří k nejhojněji zastoupeným barvám PET lahví na trhu, proto je snadné
zelené PET lahve zrecyklovat a recyklát z nich dále použít.
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Dříve jsme
Mattoni dodávali
na trh v lahvích pěti
různých barev. Od roku 2019
mají tyto lahve jednotnou světle
zelenou barvu. Výjimky jsou povoleny
pouze u limitovaných edic, ale i tam primárně
volíme některou ze tří dobře recyklovatelných barev,
např. letošní limitovanou edici Mattoni Daiquiri nabízíme
v čiré lahvi.
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Strategie udržitelnosti podnikání
Mattoni 1873 je komplexnější a její
součásti jsou vzájemně provázané:
společnost například snižuje
množství materiálu potřebného
pro výrobu PET lahví, uplatňuje
principy cirkulární ekonomiky, usiluje
o zavedení zálohového systému
na PET lahve i plechovky a o lokální
uzavření koloběhu PET materiálu
v každé zemi, v níž skupina působí.

a“

Stáčet minerální vodu Mattoni do lahví
jednotné světle zelené barvy začala společnost v květnu 2019. Jednotlivé příchutě firma
výrazně odlišila barvou a designem etiket, aby se
zákazník jednoduše orientoval. Konstrukce lahve, její
nízká hmotnost ani pevnost se nezměnily.
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Láhev Mattoni Sport Eco
kromě podpory zdravého
životního stylu obsahuje 50 %
recyklovaného PET.

svetbaleni.cz

Ekologii vnímáme jako velké
téma. Právě na trh uvádíme
novou řadu doplňků stravy Vitar Eko
Friendly, která využívá na prodejní obal
pouze recyklované materiály, celkově dává
přednost recyklovatelným a méně objemovým
nákupu a logistiky, obalům, potisk je z ekologických barev, používáme zde
celulózové kapsle…
Zatím na ni máme
od zákazníků
velmi pozitivní
ohlasy.

Í

N
VÁ

O

O

Martin Kurdiovský
ředitel
Vitar

H

V závěru roku 2017 stála skupina u zrodu iniciativy Zálohujme,
jejíž studie poukazují na výhodnost zavedení zálohového systému
na nápojové PET lahve a plechovky v ČR. Od té doby se Mattoni 1873
spolu s dalšími členy iniciativy podílí na její činnosti a podporuje aktivity,
které vysvětlují veřejnosti principy a výhody zálohového systému, případně
diskutují s jednotlivými skupinami, jichž se zavedení zálohového systému také
dotýká (města a obce, obchodníci apod.).
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Další aktivitou je pilotní projekt „první cirkulární PET lahve“ společně s online supermarketem
Košík.cz. Od ledna 2020 si mohou zákazníci v e-shopu Košík.cz vybrat přírodní minerální
vodu Mattoni buď v klasické PET lahvi, nebo v lahvi vyrobené s 80% podílem rPET,
za kterou zaplatí zálohu tři koruny a mohou ji po spotřebování obsahu odevzdat
proti záloze kurýrovi Košíku. „Vykoupené zálohované lahve zpracujeme opět do
nových lahví a pustíme na trh. Tímto projektem chceme v praxi potvrdit zájem
veřejnosti o zálohování PET lahví opakovaně deklarovaný v řadě průzkumů,“
vysvětluje Andrea Brožová, tisková mluvčí Mattoni 1873.

Další podrobnosti najdete
na www.zalohujme.cz.

FOTO: Mattoni 1873

Použité PET lahve se v současnosti třídí na třídicích linkách
podle barev a odděleně se odesílají k dalšímu zpracování.
Nejhojněji zastoupené barvy PET lahví, které jsou tím pádem
i nejčastěji recyklované, jsou čirá, modrá a zelená. Z pohledu
recyklace je tedy žádoucí, aby výrobci nápojů používali
některou z těchto barev. Krátkodobě to přinese efektivnější
zpracování i využití vytříděných lahví. Z dlouhodobého pohledu
pak usnadní recyklaci zpět do lahví konkrétních barev. Mattoni
1873 jde příkladem a snižuje u své nejznámější značky počet
používaných barev.

K vlastním projektům společnosti, kterými chce napomoci zavedení záloh, patří vedle
zmiňovaného sjednocení barev PET lahví například uvedení lahve Mattoni Sport Eco. Ta
obsahuje 50 % recyklovaného PET.
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3 PANELOVÉ DISKUZE

8
15.–16. října 2020,
Aquapalace Hotel Prague

●

SPOTŘEBITEL A OBAL

●

BALENÍ PRO ESHOPY –
HLEDÁNÍ OBALOVÉHO IDEÁLU

●

RECYKLACE BEZ OBALU!

Sledujte živou diskuzi o budoucnosti obalů
a zapojte se do ní!

Registrujte se na www.obalko.cz
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Celosvětově jsou identifikovány dvě největší hrozby – nakládání
s plasty a plastovým odpadem a změna klimatu. Stejně tak je
tomu i v České republice a na Slovensku. Plastový odpad
představuje největší hrozbu pro planetu a budoucnost.
Pro české domácnosti je druhou velmi naléhavě pociťovanou hrozbou nedostatek vody, na třetím
místě následuje změna klimatu. Pro slovenské
domácnosti je změna klimatu druhou naléhavou hrozbou následována obavami
ze znečištění vody.
Ladislav Csengeri
GfK

ladislav.csengeri@gfk.com
gfk.com

csengeri
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A nejen plastový obal se denně dostává do domácností. Většina domácností se domnívá, že
recyklace odpadu dokáže snížit znečištění životního prostředí a že je to cesta k zachování
zdrojů planety. Otázkou je, zda domácnosti
umějí správně třídit a dokáží se plně zapojit do
procesu recyklace. Jen necelé dvě třetiny českých a slovenských domácností totiž tvrdí, že je
jim známo, co a jak se má třídit.

AKTIVNÍ DOMÁCNOSTI
Domácnosti jsou ve třídění aktivní navzdory
tomu, že dvě třetiny z nich nemají vůbec informace o tom, nebo se jen dohadují, kde vlastně
tříděný a následně recyklovaný odpad končí.
Mezi TOP 3 nejčastěji tříděné materiály patří
plast, papír a sklo. Shodně v obou zemích vidíme značné rezervy ve třídění obalů vyrobených z hliníku, bioodpadu či textilu. Hlavním
důvodem, proč domácnosti netřídí více, je
skutečnost, že si u některých materiálů nejsou
jisty složením, tedy do jaké nádoby daný obal
patří. Druhým důvodem je reálná nedostupnost
nádob na tříděný odpad jak z hlediska dosažitelnosti, tak variet pro možnost separovat co
nejvíce druhů. Domácnosti volají po rozšíření
nádob na separaci odpadu pro další materiály,
jako je kov, drobná elektrická zařízení, baterie,
žárovky nebo bioodpad.

žité nebo jednoduše asociované. Dalším podpůrným prostředkem pro správnou recyklaci je
zpřesnění instrukcí přímo na nádobách na tříděný odpad. Přibližně 30 % domácností z obou
zemí volá po tom, aby na nádobách bylo uvedeno, co do nich patří a v jaké podobě.

INFORMAČNÍ BOOM,
NEBO EMBARGO?
Co zvýší motivaci třídit,a co naopak demotivuje? Češi a Slováci třídí bez ohledu na to, zda
mají informace o tom, jak jsou tříděné materiály
dále zpracovávány a využity. Paradoxně je tak
vlastně nejvíce motivuje osobní uspokojení,
že dělají něco dobrého pro životní prostředí.
Přesto by některé informace mohly podpořit
intenzitu jejich úsilí nebo budou potřeba, jakmile
bude stát usilovat o zvýšení množství recyklace
na stávající, ale i další dnes méně tříděné materiály. Až dvě třetiny domácností v České republice a více než polovina na Slovensku pozitivně
vnímají informace o tom, že konkrétní recyklovaný materiál se přeměňuje ve výrobek stejné
podoby nebo jiný výrobek z daného materiálu.
To se už nedá říci o postupu, kdy je tříděný materiál zpracován pro energetické využití. Názor
na takové využití je značně diverzní – dělí společnost na třetiny: jedni jsou nakloněni pro
energetické využití, jedni naopak proti
a třetí skupina si na to nedokáže vyhranit názor. Naopak shoda panuje v případě zjištění, že daný materiál je
skládkován. V obou zemích
jsou taková zjištění vnímána
spíše negativně. Z toho
vyplývá, že pro podporu třídění je důležité sdílet jak
mediálně, tak
prostřednictvím

Co by mohlo pomoci k aktivnějšímu
třídění? V obou zemích bez rozdílu
se polovina domácností shodla
na tom, že nejúčinnějším řešením pro zvýšení správného třídění
a zvýšení množství tříděného odpadu
je, když bude na obalu každého výrobku
konkrétně uvedeno, jak má být obal, resp.
produkt tříděn. Toto řešení bylo domácnostmi
zároveň nejčastěji zmíněno jako prioritní. Odvozujeme, že ačkoliv již dnes existují symboly
pro navigaci třídění, nejsou domácnostmi za-

30 50
%

domácností volá po tom, aby na
nádobách na tříděný odpad bylo
uvedeno, co do nich patří a v jaké
podobě.

%

domácností považuje za nejúčinnější řešení
pro zvýšení správného třídění a zvýšení množství
tříděného odpadu, když bude na obalu každého
výrobku uvedeno, jak má být obal, resp. produkt tříděn.

obalů z recyklace, že se daný materiál skutečně
zpracoval pro další výrobkové nebo obalové využití.
Jak se postoje promítají do nákupních zvyklostí?
Některá opatření směřující k ochraně životního
prostředí si domácnosti už zažily. Vlastní taška
při nákupu se stala běžnou rutinou. Pokud ji však
kupující nemá při ruce, převažuje snaha zakoupit si v obchodě náhradní látkovou nebo papírovou tašku. Co se týká zabalení ovoce či zeleniny,
zde je cesta k používání vlastních obalů či jiných
než plastových sáčků ještě daleká. Ani nápojům
v plastech ještě neodzvonilo, jejich nákupu se
mnozí zatím vyhýbají jen tu a tam.

KROK ZA KROKEM
Zákazník potřebuje podpořit. Každodenní stimuly v procesu nákupu formují poptávku a nároky na obaly. Výrobce a prodejce sehrávají
společně klíčovou roli v naplňování principu udržitelnosti. Aplikace některých řešení je možná
pouze při souhře obou, resp. všech tří stran: výrobce – prodejce – zákazník. Univerzálním řešením by bylo podle názorů kupujících používání
obalů 100% recyklovatelných nebo biologicky
rozložitelných. V některých kategoriích
trvanlivých či znovu doplnitelných produktů lze zvážit donášku vlastních
plnicích nádob. Poměrně překvapivým zjištěním je skutečnost,
že kupující v obou zemích
nepovažují vratné systémy za zcela funkční
řešení globálního
problému s odpady.
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Jaké jsou postoje domácností k plastům a jak
se jejich obavy promítají do každodenního
života? S plastovým obalem se domácnosti potkávají při nákupu nového
zboží v obchodech. Více než polovina Čechů a téměř dvě třetiny Slováků deklarují, že se
snaží nakupovat výrobky,
které jsou z recyklovaných materiálů. Pokud
ovšem v takovém obalu
např. potraviny nejsou,
může to od nákupu odradit
pouhých 16 % českých domácností a 12 % slovenských. Důležitější
zůstává, co potraviny obsahují z nutričního hlediska a přidaných látek.
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Webový portál
www.svetbaleni.cz
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Více než aktuality!
Na webovém portálu časopisu Svět balení nabízíme obalovým profesionálům trendy, inspirace
a novinky nejen z českého a slovenského, ale i světového obalového trhu. Na portálu najdete
kromě nejčerstvějších zpráv i tyto exkluzivní online rubriky:

1. Rozbalíme to s…

2. Jak na recyklovatelný obal

Český a slovenský obalový trh je plný zajímavých lidí, kteří mají ještě zajímavější názory. Časopis Svět balení vám pravidelně přináší krátké rozhovory
s těmito osobnostmi, ve kterých rozbalíme jejich myšlenky a ukážeme světu
jejich nápady.

Udržitelnost je hit, a to znamená, že všichni chtějí mít obaly, které jsou snadno
recyklovatelné. Rady najdete v pravidelné online rubrice, která je společným
projektem AOS Eko-kom a časopisů Svět balení a Zboží&Prodej.

Zatím jsme to rozbalili s…

Petrou Roulland, head of private brand Bez kompromisu, Rohlik.cz
Janem Kaprhálem, innovation & marketing managerem, Smurfit Kappa
Katjou Seidenschnur, ředitelkou kategorie cukrovinek Nestlé
Pavlem Chalupkou, marketingovým ředitelem Kofola ČeskoSlovensko
Lukášem Miklošem, CE lead packaging managerem Tesco Stores
Janem Škodou, corporate PR & marketing managerem,
Hollandia Karlovy Vary a HOPI Holding

Co nám prozradily tyto osobnosti obalového byznysu?

Zatím jsme přinesli návody, jak na recyklovatelné obaly v těchto oborech:

• Papírový program
• Čisticí prostředky
• Prací prostředky
• Pivo
• Mléčné výrobky
• Nealkoholické nápoje
Chcete zajistit, aby byly vaše obaly snadněji
recyklovatelné a tím udržitelnější?

4. Ochutnávky z tištěného časopisu
3. Inspirace ze světa balení

Obalové inspirace lze nalézt v různých částech světa!
V poslední době jsme nabídli inspirace z USA, Kosova, Švédska, Německa,
Japonska, Norska, Rakouska a Ruska.

Pravidelně sdílíme na web články z tištěného časopisu Svět balení jako
ochutnávky originálního obsahu, který najdete každé čtvrtletí v luxusním
tištěném „obalu“.

Kam vás vezmeme příště?

Nemáte čas navštěvovat náš web každý den?
To chápeme. Stačí nás sledovat na sociálních
sítích a odebírat newsletter SB News a budete vždy
informováni, když se na webu objeví další příspěvek.

svetbaleni
svetbaleni.cz
@svet_baleni
www.atozregistrace.cz/sbnews/

NOVINKY Z LOGISTIKY
Přínosy automatizace a robotizace jsou
známé, což platí i pro obor packagingu.
Může jít o řešení nedostatku lidských
zdrojů nebo nahrazení práce člověka tehdy, je-li pracovní činnost těžká či monotónní.
Častý požadavek firem
na rychlou návratnost
investice není vždy
splnitelný.

,
íře
m li.
ilé ov
oč Lit
v
kr
po sta
a
iv
ac rop
iz
u
ot i E
ob st
jí r no
va oleč
ží
yu sp
ž v od
, je záv E
ům ní a S
oz ob ast
ov ýr
p
pr í i v uro
K
tř : E
pa TO
FO

David Čapek
redaktor
david.capek@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni

ROBOTIZACE V BALENÍ
SE UPLATŇUJE STÁLE VÍC
Nasazení pokročilé automatizace a potažmo
robotiky v každém případě vyžaduje
detailní přípravu i spolupráci napříč
firmou. Hovoří o ní Jiří Hopp, vedoucí závodu společnosti Emco,
a zmiňuje i důležitost zpětné
vazby od zákazníků. „Zařízení, které je až příliš
univerzální, většinou
nefunguje dobře,“
podotýká.

N

Kromě nezbytného výpočtu návratnosti investice
je především zapotřebí
zvážit, zda je daný proces
připraven tak, aby mohl být
automatizován. „Je tedy nutné
velmi pečlivě zmapovat, co všechno
dnes dělá člověk. Každý jeho úkon a korekci neshodného procesu. Například
u převozu palet je to přimáčknutí volného
konce fólie, který pak způsobí nezaložení do
automatického skladu. Nikdy o tom nikdo nehovoří, bere se to jako ‚běžná věc‘. Ale vyřešit to,
aby s tím automat neměl problém, není samo

Stanislav
Hamara

manažer rozvoje
výroby
Plzeňský Prazdroj

„ELIMINACE CHYB VE
ZNAČENÍ PRODUKTŮ“
Robotizaci využíváme často také k automatizování kontrolních procesů
během procesu stáčení, balení a nakládky. Připravujeme například zařízení,
které v pravidelných intervalech zkontroluje kamerovým systémem správnost etikety a korunky u skleněných
lahví, díky čemuž eliminujeme chyby
v označení výrobků. Bude to významná
pomoc pro operátory stáčecích linek.

sebou,“ upozorňuje Roman Chudaš, project
manager ve společnosti Europasta SE. V obecnějším smyslu podle něj nebrání využití robotů
v balení dnes už nic závažného. „Je to jen o vůli
a ochotě jít do něčeho nového. A pokud se pro
to rozhodnu, musím být připraven překonávat
překážky. A těch je na této cestě celá řada,“ sděluje Roman Chudaš. A dodává, že kdo automatizuje poprvé, bude to pro něj těžké. Kdo již tento
proces jednou zvládl a poučil se, bude na tom
nepochybně lépe.
Existují však i případy, kdy negativní zkušenosti
se zavedením automatizace a robotizace v (nedávné) minulosti brání rozvoji v současnosti.
Celkově větší informovanost o možnostech,
které robotizace přináší, postrádá Daniel Havlíček, marketing manager společnosti Fanuc
Czech. „Robotizace je v současné době již dostupná a vhodná i pro malé a střední podniky,“
poznamenává.
ROBOTICKÁ MANIPULACE? PROZŘETELNÉ
ROZHODNUTÍ!
Příkladů využití robotiky v balení je v České
republice již řada. A mnohé další projekty se
chystají – i navzdory tomu, že prakticky všech
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Ve spolupráci s
systemylogistiky.cz
systemylogistiky
systemylogistiky
systemylogistiky

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

K paletizaci nápojů Capri-Sun
využíváme šestiosého robota,
který má potřebný rozsah pohybů
pro odběr výrobků z několika výrobních
linek. V současnosti
ověřujeme využití konákupu a logistiky, laborativních robotů ve
výrobě doplňků stravy.

Martin Kurdiovský
ředitel
Vitar
firem se dotkla epidemie koronaviru a příchod
hospodářské recese je v tuzemské i globální
ekonomice na spadnutí.

tato investice
již dávno vrátila,“
oceňuje Jiří Hopp.

Již zmíněná společnost Emco má na každé výrobní lince určitý stupeň automatizace nebo
robotizace, kdy nahrazuje lidskou práci, zefektivňuje proces nebo zlepšuje ergonomii práce.
Jde například o plně automatizované skupinové balení, robotickou manipulaci s výrobky,
automatické dávkování surovin a leccos dalšího.
Už v roce 2014 udělal majitel firmy Zdeněk Jahoda rozhodnutí o investici do robotizace balení
tyčinek, přestože to v té době a daném oboru
bylo ojedinělé. „Pomocí dvou robotů uložíme do
skupinového balení až 100 000 kusů tyčinek za
směnu. S postupem času a po rozjezdu linky se
to ukázalo jako velmi prozřetelné. V současné
době, kdy čelíme existenčnímu nedostatku
pracovníků českých i zahraničních, je to v podstatě jediné řešení. S nárůstem prodeje mimo
jiné i proteinových tyčinek bez cukru se nám

Největší investici z pohledu
automatizace či robotizace
ve výrobním závodě Hrdly společnosti Emco představuje robotizace vkládání sušenek do vaniček
a skupinové obchodní balení produktu
Mysli. U obou projektů došlo k výraznému
snížení požadavku na počet pracovníků na
lince, což firmě umožnilo větší využití kapacit
linek a usnadnilo plánování. Kromě toho Emco
chystá automatizaci obchodního balení sušenek, kde hodlá nahradit čtyři pracovní místa.

Michal Ondomiši
ředitel logistiky
Alza.cz

„KOMBINUJEME
VÍCE TYPŮ
STROJŮ“
Neustále sledujeme nové trendy a ověřujeme všechny možnosti nasazení
automatizace a robotiky ve skladových provozech, abychom byli schopni
využít vývoje v této oblasti. Výkonné
automatizované balicí stroje ve většině případů jsou schopny balit pouze
omezený typ a velikost produktů. Zároveň zabalení více kusů rozměrově
rozdílných produktů do jednoho balíku
zůstává na hranici možností robotizovaného pracoviště. Ideální balicí stroj by
měl být schopen zabalit vše takzvaně
od špendlíku až po lokomotivu. Což je
nereálné (bez nadměrné komplexity
nebo např. ztráty výkonu), a proto se
dostáváme do situace kombinace více
typů strojů.
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Rovněž společnost Europasta se věnuje automatizaci a robotizaci již několik let. Samotný proces
výroby v závodě v Litovli, kde se vyrábějí těstoviny
značky Adriana, je koncipován tímto způsobem,
a to od dopravy mouky k technologickým linkám,
po následnou dopravu do části balení a automatizaci celého balicího procesu. „V závodě máme
pět výrobních linek, z nichž každá má plně automatizovaný výrobní i balicí proces, a to včetně
paletizace. Pouze na jedné lince se ukládají výrobky na paletu ručně. Zatím. Dá se tedy konstatovat, že výrobní proces je téměř celý plně
automatizován,“ popisuje Roman Chudaš. Nyní
firma připravuje projekt automatizace paletizačního pracoviště. A dále intenzivně řeší automatizaci převozu palet s hotovým výrobkem. Roman
Chudaš doplňuje: „Především z ergonomických
důvodů se pak ohlížíme po automatizaci pytlovaného zboží, kde vkládáme naději do kolaborativních robotů. Ale zde jsme zatím v úvahách na
začátku procesu.“
PLZEŇ, NOŠOVICE, SMÍCHOV A KYJE
Jak uvádí Plzeňský Prazdroj, při vaření piva dodržuje původní receptury i postupy, ale pro
ulehčení práce a hlídání kvality využívá i nejmodernější dostupné technologie. Ty pivovarnické
skupině pomáhají také při balení produktů nebo
ve skladech. „V pivovaru Radegast v Nošovicích
jsme na přelomu roku otevřeli nový centrální
sklad, na jehož ploše operuje 16 robotizovaných
vysokozdvižných vozíků, které automaticky řídí
skladování a manipulaci s paletami v objektu
skladu. Zvládnou prakticky všechny operace
ve skladu vyjma nakládky a vykládky palet do
a z kamionů. Zcela autonomně vyzvednou zboží
z předávacích míst z výroby, zboží uskladní
nebo přivezou podle požadavku do přípravného
místa k nakládání. Navíc dokážou naskladňovat
plné palety precizně do výšky, čímž efektivněji
využíváme prostor skladu,“ přibližuje Stanislav
Hamara, manažer rozvoje výroby Plzeňského

Prazdroje. Vozíky jsou řízené
laserovou navigací
a samy si například vymění baterii.
Aktuálně v Plzeňském Prazdroji
pracují na projektu automatického
mixování různých typů zabalených
produktů na jednu paletu, aby svým odběratelům usnadnili logistiku a příjem zboží.
„V průběhu října spustíme v plzeňském pivovaru
automatickou linku, která bude schopná namíchat na jednu paletu různé výrobky podle potřeby zákazníka. Tato inovace je už nyní součást
nové linky na stáčení piva do plechovek, kterou
jsme zprovoznili v pivovaru Radegast začátkem
letošního roku,“ konstatuje Stanislav Hamara.
V Plzni pak společnost chystá nový stroj na
balení lahvového piva do krabic, který bude vybavený robotem na manipulaci s balením. Tím
firma dokáže odstranit namáhavou ruční práci
při nakládání krabic do baličky.
Také Pivovary Staropramen využívají ve svých
provozech robotizaci. „Na stáčírně lahví používáme již šest let robotickou paletizaci krabic,
na stáčírně sudů pak čtyři roky společnou robotickou paletizaci s depaletizací sudů. Koncem
letošního roku chystáme další robotické pracoviště na aplikaci paletových štítků pro palety se
sudy,“ informuje Alena Váchová, manažerka komunikace a firemních záležitostí ve společnosti
Pivovary Staropramen.
Pokud jde o výrobce v segmentu nealkoholických nápojů, pak společnost Coca-Cola ve
výrobním závodě v Praze-Kyjích disponuje moderními linkami, jejichž provoz je z velké části
automatizovaný a operátoři „jen“ dohlížejí na
bezproblémový chod výroby, doplňují zásoby
obalů jako například role etiket nebo role fólie
a přestavují parametry strojů při změně výroby
na jinou velikost balení. Každý stroj pracuje
podle zvoleného programu, stroje mezi sebou
navzájem komunikují a synchronizují se. Jan
Turek, ředitel ICSC ve společnosti Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko, popisuje: „V loňském
roce jsme například nainstalovali novou linku
pro výrobu sycených nápojů do PET lahví, která
je vybavena automatizovanou přestavbou většiny prvků linky při změně výroby. Díky tomu
proběhne změna výroby už během 30 minut
místo obvyklých dvou hodin.“ S modernizací pokračuje firma i v letošním roce: v září proběhne
instalace nové baličky a paletizéru na plechovkové lince.
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ECO BOWL –
O 85 % MÉNĚ PLASTŮ A VÍCE
RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
Používání plastů má své limity a omezení.
Pokud se budeme na problematiku používání plastů dívat racionálně a pragmaticky, zjistíme, že se bez plastů v moderním
průmyslu prostě neobejdeme. Na druhou
stranu jich moderní společnost produkuje
takové množství a tolik druhů, že se staly
významnou hrozbou, kterou ještě nejsme
schopni zcela zhodnotit. Pohybujeme se ve
světě, kde je možné vysledovat mnoho názorů na to, jak se s touto výzvou pro 21. století popasovat.
Mezi všemi možnostmi se vyskytují i názory
extrémní na obou stranách názorového
spektra. Existuje však i zlatá střední cesta,
která sází na vyvážené používání plastů
a naši schopnost snadno oddělit recyklovatelné od nerecyklovatelného nebo hůře
recyklovatelného. Všichni si uvědomujeme,
že jsou vlastnosti, a to především ochranné,
díky kterým jsou některé plasty nepřekonatelné. Ale někdy je jejich použití naprosto
zbytečné!
Proto se vývojové týmy v DS Smith
a Multivac zamýšlely nad tím, kde a jakými
prostředky by se dalo nadužívání plastů
omezit. Výsledkem je projekt ECO BOWL.
Na základě dat, analýz a trendů se obě
společnosti rozhodly zaměřit na nejrychleji rostoucí část trhu, a to od „fresh food“
po „ready to eat“. Vyvinuly obal, u kterého
se jim podařilo snížit podíl plastů o 85 %,
a současně zvýšily podíl recyklovaných materiálů. Výsledný obal je kombinací spodní
misky z vlnité lepenky a ochranné vaničky
v kombinaci z měkké spodní fólie a vrchní
krycí fólie. Její důmyslně navržený tvar
umožňuje následné využití na současných
hlubokotažných strojích či miskovačích. Byl
vybrán takový materiál, aby bylo možné budoucí obsah balit i v ochranné atmosféře.
Je ohromující, kolik pozitivního přinese
plastová „kapsa“ v papírové vaničce. Z ekologického hlediska je to především již zmíněná úspora plastů a využití papírového
recyklátu. Jedinečnost obalu ale spočívá
také v tom, jak jej lze využít pro komunikaci
se zákazníkem. Vanička je potisknutelná
z obou stran, i sdělení na vnitřní straně je
tedy skrz transparentní skinovou fólii vidět.
I na skinovou fólii je možné tisknout a také je
možné prostor mezi kapsou a skinovou fólií
využít pro vložení drobného dárku, letáčku

s recepty nebo soutěží. Možnosti komunikace na obalu jsou téměř nekonečné, stává
se tak jedinečným prvkem v regálu. Jeho
atraktivita je v porovnání s konvenčními
obaly nadprůměrná.
Schopnost zaujmout spotřebitele společně
s užitnými vlastnostmi dělá ECO BOWL jedinečným. Pro koncového spotřebitele je obal
velice praktický a poskytuje velkou variabilitu použití. Znáte to všichni. Přinesete si
domů čerstvý kousek masa, ale na poslední
chvíli se rozhodnete, že budete mít k večeři
pečivo se zeleninou. Pokud jste si přinesli
maso v obalu ECO BOWL, jednoduše oddělíte plastovou kapsu s obsahem a dáte do
mrazáku. Ušetříte tím další plastový sáček.
Jestli máte v obalu ECO BOWL zabalený již
hotový pokrm, například plátky sekané, můžete je po separaci od lepenkové vaničky
rovnou vložit do mikrovlnné trouby.
Výsledkem spolupráce mezi DS Smith
a Multivac bylo vytvoření nejen velmi udržitelného obalu, ale celého balicího systému,
který je možné s menší úpravou použít i na
stávajících balicích linkách. K nahrazování
plastů recyklovaným materiálem může
tedy docházet velmi rychle a s minimálními
náklady.
ECO BOWL je produkt, na který mohou být
společnosti DS Smith a Multivac právem
hrdé.

DS Smith Packaging Czech Republic
www.dssmithpackaging.cz
+420 412 528 984
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Obaly pro alkohol, tabák, tabákové výrobky…

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Obalová řešení pro sýry, jogurty či tvarohy
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materiálu
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Technologické trendy
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OBALKO 2020

Speciální příloha
z největšího obalového
kongresu v Česku

