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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

O
Obaly pro balení čerstvých potravin musí jak 

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

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

váme s  celou řadou monomate
riálových i kompozitních obalů. 

Bariérové obaly společně 
s  vhodnými technologiemi 

balení (např. v  modifikované 
atmosféře či vakuu) významně 

podporují prodloužení trvanlivosti. 
V  tomto segmentu obalů se lze často 

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

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

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

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

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

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

atmosfér 
ven a  vzdu

chu dovnitř. 
Tento segment 

roste v  řádu desítek 
procent ročně, a  proto 

letos společnost investo
vala do více než zdvojnáso

bení produkční kapacity. Dalším 
trendem je tzv. convenience či 

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

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

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

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

K současným trendům v balení čerstvého masa 
a plodů moře patří obaly skin pack (neboli va

technologií. 
U  kompozit

ních bariérových 
materiálů je vývoj 

směřován i  do oblasti 
následné recyklace, která 

je u těchto materiálů obvykle 
obtížnější. 

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

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

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

cuum skin packaging – VSP), které vizibilitu po
souvají na kvalitativně vyšší úroveň. Pro horní 
i spodní část obalu je obvykle využíván tenko
vrstvý materiál speciálního složení, který vytvoří 
přesný obrys produktu bez jakékoli deformace. 
Často se také používají v kombinaci s předem 
vyrobenými miskami (nebo součást tvoří stabilní 
spodní fólie), kdy je produkt následně zataven 
skinovou fólií. Jak označení VSP napovídá, tech
nologie je založena na odsávání vzduchu, čímž 
dochází k přisátí fólie na produkt. Za příklad mů
žeme uvést systémy značky  Cryovac  (například 

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

ČERSTVOST JE 
POŽADAVKEM 
ZÁKAZNÍKA 
I MARKETINGU

Jana Žižková
redaktorka

 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

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

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na Facebooku,
ale náš profil nesledujete? 
Staňte se naším fanouškem!
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Smurfit Kappa

„KRABICE JAKO OBAL 
I PRO RADOST“
Trendem, který zákazníci, především 
s  menšími dětmi, ocení, je obal s  dru
hotným využitím jako hračka. Je zná
mým faktem, že děti si obecně rády hrají 
s  krabicemi. A  krabice, kterou mohou 
sestavit např. do tvaru domečku, je pro 
ně dvojnásobně lákavá. Benefitem pro 
dětské hraní je i nápaditá, vtipná a hravá 
grafika na obalu.

Ivo Benda 
generální ředitel 
greiner packaging 
Slušovice

„VÝZVY PRO VÝROBCE 
OBALŮ“
Primárně je akcent stále kladen přede
vším na bezpečnost obalu a ochranu 
potraviny. Následuje udržitelnost, re
spektive minimalizace negativních 
dopadů na životní prostředí. Tady jde 
pak zejména o recyklovatelnost a nízké 
emise skleníkových plynů v průběhu ce
lého životního cyklu obalu, ale potažmo 
i potraviny, která je balena. Ne každý si 
uvědomuje, že díky obalům se snižuje 
plýtvání potravinami, což výrazně sni
žuje uhlíkovou stopu potravin.
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požadavky to správné řešení. Mražené dorty 
Sweet Delight se vkládají bez dalšího přebalu 
přímo do obalu z  vlnité lepenky. Nejedná se 
však o běžnou vlnitou lepenku vyráběnou z re
cyklovaných papírů, nýbrž o  speciální vlnitou 
lepenku foodWave, která se vyrábí z papírů ze 
100% primárních (čerstvých a  čistých) vláken 
a  odpovídá vyhlášce MZ ČR č.  38/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky určené 
pro přímý styk s potravinami a pokrmy. Jak vlnitá 
lepenka, tak i obal jsou vyrobeny ve všetatském 
závodě Thimm certifikovaném podle standardu 
BRC.  Doklad certifikátů je totiž pro stále více 
společností a  zejména pro nadnárodní firmy 
podmínkou. Čerstvé dorty se do obalů vkládají 
ručně a zabalené se zmrazují. Konstrukce obalů 
je klasická krabice s překlápěcím víkem, speci
fikum je právě v použitém materiálu. Aktuálně 
Sweet Delight využívá bílou foodWave, která 
již na první pohled vyzařuje klinickou čistotu, 

a  hnědou foodWave, která zdů
razňuje ekologický aspekt po
užitého materiálu.

PRO PŘEPRAVY UŽ 
NIKOLIV JEN VIRGIN
U  čerstvých potravin hraje 

důležitou roli transport a s ním 
spojené sekundární typy obalů. 

Vedle řady jednocestných 
obalů hrají velmi důležitou roli 

obaly vratné. K  těm nejvyužíva
nějším patří přepravní a  sklado

vací plastové bedny a  další typy 
boxů různých konstrukcí i objemů. 

I zde hraje jednu z rozhodujících rolí 
bezpečnost a  hygiena. Především 

z  těchto důvodů je důležitý výběr 
kvalitního materiálu, který musí být 

odolný proti poškození a  zároveň 
se vyznačovat i snadnou manipu

lovatelností a údržbou.

K  nejznámějším výrobcům 
na evropském trhu patří sku
pina Schoeller Allibert. Pro 

výrobu plastových přepravek 
se používají mate riály HDPE 

(high density polypropylene) a  PP 
(polypropylene). Pro použití plastových 

přepravek v potravinářství a také v zeměděl
ství je zásadní použití materiálu, který je vhodný 

Darfresh on tray nebo Darfresh on board) od 
společnosti Sealed Air. Obaly z  kategorie skin 
packaging dodává rovněž společnost Multivac 
(příkladem může být značka MultiFresh). Zmínit 
můžeme také společnost G. Mondini se systé
mem Slimfresh nebo firmu Sealpack například 
s řešením TraySkin. K dalším výrobcům patří rov
něž Schur Flexibles. 

Skin packing poskytuje optimální prodejní vlast
nosti (transparentnost při prodeji, vysokou vizi
bilitu, snadné otevření) a dostatečnou ochranu 
i v teplotních režimech. Díky minimu použitého 
materiálu se zlepšují možnosti recyklace. Ně
které varianty jsou kombinovány i s jednoduše 
oddělitelnou kartonovou podložkou, čímž se 
snižuje objem použitého plastu v obalu. Podle 
dodavatelů obaly typu skin pack prodlužují také 
trvanlivost. Do obalů lze balit i produkty s ost
rými nebo tvrdými součástmi, jako jsou 
například maso s  kostí. Vedle 
obalů typu skin pack s pod
ložkou i bez existují velmi 
podobné obaly typu 
shrink, tedy flexibilní 
svařené obaly. Rovněž 
tvoří „skin“ produktu, ale 
nejsou na podložce, nýbrž 
obepínají celý produkt plas
tovou fólií.

PAPÍR A LEPENKA JSOU 
EVERGREENY, KTERÉ NEOMRZÍ
Na balení čerstvých potravin se velmi 
často používají obaly papírové a lepen
kové. Monomateriálový papírový sáček je 
vnímán sice jako environmentální typ obalu, 
na druhou stranu kvůli neprůhlednosti papíru 
zákazník nevidí na produkt, což bere u čerstvé 
potraviny jako jeden ze zásadních problémů. 
Oproti tomu rovněž hojně používané plastové 
sáčky sice zajišťují požadovanou vizibilitu, ale 
nejsou vnímány příliš dobře ekologicky. Jednu 

z variant, která tento problém řeší, nabízí 
Weber Verpackungen, když kombinuje 
oba materiály, ale nikoli na úkor zvýšení en
vironmentálních dopadů. Společnost toto 
řeší maximálně sníženou spotřebou fólie, 
u svých průhledových sáčků využívá na 
okénka pevné, transparentní, ale záro
veň velmi tenké fólie (10  µm). Sáček 
tedy obsahuje 95  % papíru a  do 5  % 
fólie, takže je po vyprázdnění brán 
jako běžný papírový odpad.

Velmi příznivě vnímá spotřebitel
ský trh lepenku a  v  poslední době je 
ve spojení s  potravinami vnímána jako 
trendy především lepenka  vlnitá. Zají
mavé designy i  konstrukce vyrábí Smurfit 
Kappa. Široké portfolio obalů především na 
ovoce a zeleninu je nejen plně funkční a ekolo
gicky velmi příznivé, ale často patří i k velmi krea
tivním počinům. Lepenka produktům poskytuje 
ochranu, čerstvé ovoce a zelenina v ní vypadají 
velmi lákavě a pro ložené produkty představuje 
lepenka i  výhodu optimálně prodyšného ma
teriálu. Spojení profesionality, environmentál
nosti a kreativity podporuje myšlenku „z přírody 
 čerst vě až k  vám“. Obaly najdou navíc často 
i druhotné využití u spotřebitele v domácnosti. 
Hravý obal v návaznosti na svou nápaditou kon
strukci i  grafiku může sloužit jako hračka pro 
děti. Dalším velmi oblíbeným sortimentem od 
společnosti Smurfit Kappa jsou odnosné ko
šíčky a  obaly na sezonní plody. I  zde otevřený 
typ obalu s  rukojetí ve spojení s  produktem 
 plnohodnotně naplňuje nejenom manipulační 
a ochrannou funkci, ale pozitivně působí na zá
kazníka i z hlediska estetického.

DORT DO VLNITÉ LEPENKY
Mražené dorty dodává společnost Sweet De
light do 25 různých destinací známým distri
butorům mražených potravin, kteří zásobují 
velké kavárny, restaurace i fastfoodové řetězce. 
Kvalita hraje velkou roli, a proto se zde 
klade velký důraz i  na obaly. 
Thimm pack’n’display 
má právě pro 
t y t o 

pro přímý styk s potravinami. To dlouho splňoval 
v zásadě pouze nový, čistý materiál, tzv. virgin 
(HDPE/PP). V současnosti díky novým technolo
gickým postupům společnost nabízí i přepravky 
ze 100% recyklovaného materiálu s certifikátem 
pro přímý styk s potravinami. Konstrukční varia

20 let
o obalových řešeních

bilita je opravdu 
bohatá a  liší se 
podle požadavků 
jednotlivých klientů.

Prvovýroba, zpracovatelé 
a  zemědělci upřednostňují 

především velkoobjemové jed
noduché boxy s vysokou výdrží. Tyto 

požadavky nejlépe plní stohovatelné pa
letové kontejnery nebo jejich moderní alter
nativa stohovatelných nebo zasouvatelných 
kontejnerů, které lze v prázdném stavu zasou
vat do sebe a šetřit tak více než 70 % místa. Pro 
distribuci čerstvého balení se naopak využívají 
menší přepravky, které jsou dobře manipulova
telné a mají dostatečnou nosnost. Silným tren
dem je využití vratných přepravek, které dokáží 
šetřit místo při zpětné logistice – jedná se o sto
hovatelné/zasouvací přepravky a  především 
skládací přepravky, které dokážou šetřit od 50 
do 85 % místa. Přepravky bývají připraveny i pro 
aplikaci RFID přímo do těla vratných obalů nebo 
nalepením na chráněné místo.
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Lukáš Jírovec
key account 
manager CZ + SK
Schoeller Allibert

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

JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL

 Obaly z vlnité le
penky: 

recyklovatelné, p
okud nejsou 

zamaště
né, znečiště

né zbytky 

potra
vin, la

minované, p
arafin

ované 

nebo coato
vané plasty či kovovými 

fó
lie

mi; z
ušlechtě

ní la
kem nebo potis

k 

nejsou na překážku.

 Monomateriálový papírový sáček: re
cyklovatelný, 

pokud není zamaště
ný, znečiště

ný zbytky potra
vin, 

laminovaný, p
arafin

ovaný nebo coato
vaný plasty či kovovými 

fó
lie

mi; z
ušlechtě

ní la
kem nebo potis

k nejsou na překážku.

Dřevěná přepravka: re
cyklovatelná (p

okud není c
hemicky ošetře

ná)

 Kompozitní b
ariérové m

ateriály na bázi p
lastů:

většinou obtíž
ně re

cyklovatelné, p
oužívají s

e na výro
bu 

tu
hého alte

rn
ativ

ního paliv
a do cementáren.

 Plastové m
isky (PET): re

cyklovatelné. 

Pro
blematic

ké jsou PVC sleeves a etik
ety, 

pokud nejsou spotře
bite

li o
dstra

něny.

Obalová fólie
 (PP): 

recyklovatelné.

Plastové přepravky 

(HDPE): re
cyklovatelné.

Jak na recyklaci o
balů např. 

papírových obalů? 

Více na svetbaleni.c
z. 

Ve spolupráci s AOS Eko-Kom.

užitého materiálu.
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Vedle řady jednocestných 
obalů hrají velmi důležitou roli 

obaly vratné. K  těm nejvyužíva
nějším patří přepravní a  sklado

vací plastové bedny a  další typy 
boxů různých konstrukcí i objemů. 

I zde hraje jednu z rozhodujících rolí 
bezpečnost a  hygiena. Především 

z  těchto důvodů je důležitý výběr 
kvalitního materiálu, který musí být 

odolný proti poškození a  zároveň 
se vyznačovat i snadnou manipu

lovatelností a údržbou.

výrobu plastových přepravek 
se používají mate riály HDPE 

(high density polypropylene) a  PP 
(polypropylene). Pro použití plastových 

přepravek v potravinářství a také v zeměděl
ství je zásadní použití materiálu, který je vhodný 

materiálu se zlepšují možnosti recyklace. Ně
které varianty jsou kombinovány i s jednoduše 
oddělitelnou kartonovou podložkou, čímž se 
snižuje objem použitého plastu v obalu. Podle 
dodavatelů obaly typu skin pack prodlužují také 
trvanlivost. Do obalů lze balit i produkty s ost
rými nebo tvrdými součástmi, jako jsou 
například maso s  kostí. Vedle 

obepínají celý produkt plas

EVERGREENY, KTERÉ NEOMRZÍ
Na balení čerstvých potravin se velmi 
často používají obaly papírové a lepen
kové. Monomateriálový papírový sáček je 
vnímán sice jako environmentální typ obalu, 
na druhou stranu kvůli neprůhlednosti papíru 
zákazník nevidí na produkt, což bere u čerstvé 
potraviny jako jeden ze zásadních problémů. 
Oproti tomu rovněž hojně používané plastové 
sáčky sice zajišťují požadovanou vizibilitu, ale 
nejsou vnímány příliš dobře ekologicky. Jednu 

Kvalita hraje velkou roli, a proto se zde 
klade velký důraz i  na obaly. 
Thimm pack’n’display 
má právě pro 
t y t o 
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z variant, která tento problém řeší, nabízí 
Weber Verpackungen, když kombinuje 
oba materiály, ale nikoli na úkor zvýšení en
vironmentálních dopadů. Společnost toto 
řeší maximálně sníženou spotřebou fólie, 
u svých průhledových sáčků využívá na 

ve spojení s  potravinami vnímána jako 
trendy především lepenka  vlnitá. Zají
mavé designy i  konstrukce vyrábí Smurfit 
Kappa. Široké portfolio obalů především na 
ovoce a zeleninu je nejen plně funkční a ekolo
gicky velmi příznivé, ale často patří i k velmi krea
tivním počinům. Lepenka produktům poskytuje 

bilita je opravdu 
bohatá a  liší se 
podle požadavků 
jednotlivých klientů.

Prvovýroba, zpracovatelé 
a  zemědělci upřednostňují 

především velkoobjemové jed
noduché boxy s vysokou výdrží. Tyto 

požadavky nejlépe plní stohovatelné pa
letové kontejnery nebo jejich moderní alter
nativa stohovatelných nebo zasouvatelných 
kontejnerů, které lze v prázdném stavu zasou
vat do sebe a šetřit tak více než 70 % místa. Pro 
distribuci čerstvého balení se naopak využívají 
menší přepravky, které jsou dobře manipulova
telné a mají dostatečnou nosnost. Silným tren

Foto: Smurfit Kappa


