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UDRŽITELNOST

P
Podle evropských směrnic CEP (Circular Eco-

nomy Package) a  SUP (Single-Use Plastics) 
jsou členské státy Evropské unie povinny 

zajistit, aby 100  % plastových obalů 
bylo do roku 2030 opakovaně 

použitelných, snadno recyklo-
vatelných nebo komposto-

vatelných. Z  toho by mělo 
být efektivně recyklováno 

55  % plastových obalů. Kromě 
zákazu některých jednorázových 

plastových produktů bude nutné do 
roku 2030 zajistit sběr 90 % jednorázo-

vých plastových lahví od nápojů. Povinný 
25% podíl rPET v PET lahvích do roku 2025 by 

měl být zvýšen na 30 % do roku 2030.

Cíle jsou ambiciózní a  jejich 
splnění bude pro mnoho států 
znamenat razantní zásahy do 
stávajících systémů třídění a re-
cyklace. Bude potřeba maxima-
lizovat zdroje prostřednictvím 
přesné identifikace odpadních 
(plastových) obalů, což by ná-
sledně mělo vést k  efektivnější 
a  kvalitnější recyklaci. Digitální 
vodoznaky mohou otevřít nové 
možnosti třídění obalových od-
padů, které v současné době ne-
jsou stávajícími technologiemi 
proveditelné.

HOLYGRAIL 1.0: HLEDÁNÍ 
IDEÁLNÍ TECHNOLOGIE
Předchůdcem současného pro-
jektu HolyGrail 2.0 byl projekt Ho-
lyGrail 1.0, který zkoumal různé 
inovativní přístupy pro zlepšení 
třídění plastových odpadů. Projekt 
vedla v  letech 2016–2019 společ-
nost Procter & Gamble za podpory 
Nadace Ellen Mac Arthur. Skupinu 

účastníků tvořili zástupci z ce-
lého řetězce obalového 

průmyslu: výrobci ba-
leného zboží, odpa-
doví specialisté, výrobci 

a zpracovatelé plastů, maloobchod-
níci, technologické a konzultační firmy 

a investoři.

Co je největší překážkou pro kvalitní recyklaci 
plastových obalů? Jejich složitost. Na trhu exis-
tuje velké množství různých typů obalů. Jsou 

V současné době se v evropském právu přehodnocuje vnímání pojmu ekodesign. V budoucnu dojde k rozšíření 
působnosti směrnice o ekodesignu nad rámec výrobků spojených se spotřebou energie. Ekodesign by se měl nově 
vztahovat na co nejširší spektrum výrobků a přispívat k dosažení oběhového hospodářství. Jedním z možných způ-
sobů, jak zvýšit udržitelnost výrobků, by mohlo být využití potenciálu digitalizace informací o výrobcích, včetně ta-
kových řešení, jako jsou digitální pasy, značení a vodoznaky. Průkopníkem digitálních vodoznaků je pilotní projekt 
HolyGrail 2.0 (do češtiny lze přeložit jako Svatý grál), jehož cílem je prokázat, že tato digitální technologie umožní 
lepší třídění a kvalitnější recyklaci obalů v Evropské unii.

OBALÁŘI HLEDAJÍ 
SVŮJ SVATÝ GRÁL

Plast má v  ekono-
mice své místo – je 
praktický, bezpečný, lehký 
a levný. Nemá ale místo v pří-
rodě. Vedle efektivní recyklace 

a  preference dobře recyklo-
vatelných obalů musíme mno-

hem více podporovat cirkulární 
životní cyklus obalů a nahlížet na 

ně optikou suroviny, ne 
odpadu s omezenou 

životností.

Michaela 
Franeková
generální ředitelka 
pro ČR a SR, 
Unilever

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

vyrobeny z nespočtu druhů materiálů, přičemž 
stávající automatické třídicí technologie jsou 
schopny rozpoznávat pouze několik vlastností 
(3D vs.  2D tvary, rozlišit polymery na základě 
jejich absorpce infračerveného záření anebo 
rozpoznat barvy pomocí tzv. VIS snímače). Pro 
třídicí linku jsou neviditelné např. černé PET 
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tácky anebo PET lahve s plným rukávem, pro-
tože rukáv je obvykle vyroben z jiného materiálu, 
a PET proto nelze detekovat.

Jednou z možností, jak zlepšit třídění, je ozna-
čit výrobek jedinečným kódem. Existuje několik 
možností. Třídění na základě chemických sto-
povačů využívá fluorescenční pigmenty, které 
lze nanést na etiketu či rukáv nebo integrovat 
přímo do plastového výrobku. Poté jsou stopo-

vače viditelné pouze 
pod UV světlem na 
třídicí lince, kde se 
oddělí označené 
objekty od nezna-
čených. Další mož-
nost představují 
digitální vodoznaky, 
které mohou být 

Jak vidí obal s HolyGrail lidské oči a jak skener.  Foto: Procter & Gamble

HOLYGRAIL 2.0:
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V PRAXI
Další fáze projektu HolyGrail začala nedávno, 
v  září 2021, a  tentokrát bude probíhat v  mno-
hem větším rozsahu. Za podpory AIM (Associa-
tion des Industries de Marque; European Brands 
Association) se tohoto nového celoevropského 
projektu zúčastní více než 85 společností. Cílem 
iniciativy HolyGrail 2.0 bude prokázat živo-
taschopnost technologie digitálního vodoznaku 
pro přesné třídění a jeho obchodní případ v ev-
ropském měřítku.

V prvním kroku HolyGrail 2.0 bude technologie 
ověřena v  testovacím třídicím zařízení v  po-
loprovozních podmínkách. Majitelé značek 
a maloobchodníci budou spolupracovat s do-
davateli obalů a technologií na úpravách svých 
obalů pomocí digitálních vodoznaků. V dalším 
kroku již dojde k  testování v  plném provozu. 
Obaly od různých majitelů značek a  maloob-
chodníků kódované digitálními vodoznaky 
budou uvedeny na národní zkušební trhy.

také vytištěny na etiketu (smršťovací rukáv, 
papír nebo jiný materiál) nebo vyraženy jako 
jemný vzor do samotného plastu. Následně jsou 
detekovány kamerami na vysokorychlostních 
třídicích linkách. Přidanou hodnotou vodoznaků 
však je, že mohou nést celou řadu informací 
o produktu a jeho obalu. Materiály pak lze třídit 
na základě přesně definovaných kritérií.

Inteligentní obaly s  digitálními vodoznaky mají 
potenciál pro použití i v dalších oblastech. Na-
příklad spotřebitelé si mohou vodoznaky načíst 
pomocí svých chytrých telefonů a získat infor-
mace o výrobku, třídění a následné recyklaci. Na 
základě přidané hodnoty digitálních vodoznaků 
bylo na závěr projektu HolyGrail 1.0 rozhodnuto, 
že digitální vodoznak je slibnější z těchto dvou 
technologií a stane se jediným zaměřením Ho-
lyGrail 2.0.

VYZKOUŠEJTE SI 
HOLYGRAIL

1.  Stáhněte si aplikaci 
Digimarc Discover

2. Snímejte tyto obaly

Gian De Belder
technical director, 
packaging 
sustainability 
a vedoucí projektu 
HolyGrail 1.0
Procter & Gamble

„INOVACE, 
DIGITALIZACE, 
UDRŽITELNOST“
Technologie digitálního vodoznaku pro-
pojuje tři oblasti, které jsou nezbytné, 
aby cirkulární ekonomika fungovala: 
inovace, digitalizace a udržitelnost. Tato 
technologie může poskytnout výhody 
v  celém životním cyklu obalu – od vý-
roby až po znovuzrození. Je to totiž první 
technologie, která může poskytnout 
různé informace v závislosti na čtecím 
zařízení: například rychlé skenování na 
pokladně u maloobchodníků anebo za-
pojení spotřebitele.
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A  co si vlastně můžeme představit pod digi-
tálními vodoznaky? Digitální vodoznaky jsou 
optické kódy velikosti poštovní známky, které 
pokrývají celý povrch obalu spotřebního zboží. 
V projektu HolyGrail 2.0 se používá technologie 
Digimarc Barcode od americké firmy Digimarc. 
Pouze úpravou jasu a intenzity barev v designu 
na obalu vznikne jedinečný strojově čitelný 
identifikátor. Digimarc Barcode je pro běž-
ného spotřebitele neviditelný. Vyškolení desig-
néři však mohou na obalu postřehnout jemné 
úpravy barevných úrovní. Jak už bylo zmíněno, 
kódy mohou obsahovat širokou škálu informací, 
údaje o výrobci, SKU, druh použitých plastů, slo-
žení kompozitních materiálů, jestli byl obal po-
užit pro balení potravin anebo jiných výrobků 
atd. Tyto informace pak lze využít v celém život-
ním cyklu obalu – od výrobce přes distribuční 
centra, maloobchodníky, spotřebitele až po tří-
dicí a recyklační společnosti. Pokud je nakonec 
digitální vodoznak správně deteko-
ván na třídicí lince, umožní 
to přesnější proces třídění 
a  výsledkem jsou kvalit-
nější recykláty, které lze 
znovu použít v široké škále 
nových výrobků, a tím pod-
pořit oběhové hospodářství.

I ČEŠI POMÁHAJÍ NAJÍT 
SVATÝ GRÁL
Jedním z průkopníků v propa-
gaci technologie kódů HolyGrail 
ve Skandinávii a střední Evropě 
je společnost Orkla. Pavel Ko-
můrka – Čech, který se vypra-
coval ze společnosti Vitana až 
do vedení obalových projektů 
pro mateřskou firmu Orkla – má 
na starosti implantaci projektu 
HolyGrail 2.0 v  této firmě jako 
koordinátor obalových inovací 
a  udržitelnosti: „Podporujeme 
rozvoj a  implementaci technolo-
gie HolyGrail v  zemích, kde Orkla 

působí, i mimo ně. Orkla se aktivně zapojila do 
projektu s 12 obalovými položkami opatřenými 
kódy HolyGrail – v  první fázi v  pěti zemích, 
a to Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku a Česku. 
V  České republice jsme nominovali dva obaly 
– Vitana Bistro Kung Pao a  J.  C.  Horn Paprika 
sladká mletá. Tyto obaly jsou pro testování již 
připraveny a jsou k dispozici na trhu.“

Český spotřebitel může už dnes zažít poten-
ciál projektu HolyGrail 2.0. Pokud si stáhne do 
svého smartphonu aplikaci Digimarc Discover 
a naskenuje kelímek Kung Pao (stačí kdekoliv), 
dozví se například, že kelímek je vyroben z  PP 
a  je opatřen papírovým rukávem. Ale to není 
vše. Aplikace dále informuje spotřebitele, že 
má obal třídit jako tvrdé plasty. „Třídicí linky a re-
cyklační podniky jistě ocení, pokud odstraníte 
i hliníkovou membránu a papírový obal,“ píše ap-
likace. „Ale nelekejte se! Membránu a papírový 

obal lze odstranit i v procesu recyklace a poté 
budou energeticky využity. A co potom? Tento 
polypropylenový kelímek lze recyklovat do no-
vých plastových předmětů, jako jsou květináče, 
vědra, nové druhotné obaly, boty, díly v automo-
bilovém, elektronickém, stavebním průmyslu 
a mnoha dalších užitečných předmětů.“

Dění okolo HolyGrail sleduje pochopitelně i au-
torizovaná obalová společnost Eko-kom. Ta ho 
vnímá jako jedno z  možných řešení pro auto-
matické dotřiďování. Potenciál projektu Holy-
Grail 2.0 na českém trhu z pohledu Eko-komu 
komentuje Petr Balner, ředitel oddělení rozvoje: 
„V současné době jsou v České republice plasty 
i papír dotřiďovány výhradně na třídicích linkách 
založených na manuálním třídění. Na těchto 
linkách nemá tato technologie uplatnění. V ná-
sledujících letech lze předpokládat i v České re-
publice výstavbu automatických roztřiďovacích 
linek, které by tuto technologii mohly využívat. 
Podmínkou však bude masové rozšíření 3D 

 Digimarc Barcodu na 
obalech a souvisejících 

technologií. V současné 
době automatické do-

třiďovací linky využívají 
k  detekci materiálů pri-
márně technologii NIR.“

VÝSLEDKY TESTŮ
DO DVOU LET
Cílů CEP a  SUP nepůjde 
dosáhnout bez zinten-
zivnění tříděného sběru 
v  kombinaci s  úpravou 
části směsného komunál-
ního odpadu. Zcela jistě 
budou potřeba významné 
investice do automatických 
třídicích technologií. Proto 

je nutné prověřit potenciál 
každé inovace, která by mohla 

pomoci zmodernizovat odpa-
dové hospodářství. Projekt HolyGrail 

2.0 je teprve ve fázi testování a ověřování. 
Jeho výsledky však v  příštích dvou letech na-
povědí, zda jsou digitální vodoznaky na obalech 
pověstným svatým grálem obalového průmyslu. 

20 let
o udržitelnosti

Foto: AIM

Michelle 
Gibbons
general director
AIM

„PRO PŘECHOD 
K CIRKULÁRNÍ 
EKONOMICE“
Spojujeme inovaci, udržitelnost a digita-
lizaci s inteligentním balením prostřed-
nictvím digitálních vodoznaků, abychom 
pomohli dosáhnout cílů Zelené dohody 
pro Evropu a podpořili přechod na čisté 
oběhové hospodářství.

Nepřehlédněte reportáž o projektu 

HolyGrail 2
.0 v britské televizi B

BC.

Pavel Komůrka
packaging innovation 
– sustainability 
coordinator
Orkla Group

„PROPAGACE 
PRO INVESTICE 
DO AUTOMATICKÝCH 
TŘÍDIČEK“
Účelem projektu HolyGrail je umožnit 
testování této technologie v  polopro-
vozních podmínkách a následně v pod-
mínkách plného provozu třídicích linek 
na odpady v průběhu roku 2021. Obaly 
výrobků Orkla se mohou dostat do tes-
tování buď v  přirozeném toku odpadu 
(trh – zákazník – sběr – třídění), anebo 
tím, že Orkla pro testování poskytne pro-
jektu obaly HolyGrail přímo. Z  pohledu 
projektu se v  České republice jedná 
o  propagaci technologie HolyGrail pro 
předpokládané investice do automatic-
kých třídicích linek v ČR.
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Inzertorial

Jakým směrem se bude ubírat udržitel-
nost v obalovém průmyslu? Čím začít, 
když přemýšlíme nad udržitelností? 
Nejen na tyto otázky nám odpověděl 
Boris Pavlačka, market unit manager CEE 
North společnosti Elopak.

Elopak je společnost známá mimo jiné tím, 
že klade velký důraz na udržitelnost. Jak 
konkrétně ve vaší společnosti k udržitelnosti 
přistupujete?

Snažíme se trvale snižovat uhlíkovou stopu, 
dodržovat pravidla cirkulární ekonomiky, sni-
žovat objem plastů a  pracovat s  obnovitel-
nými surovinami. To jsou hlavní oblasti, v rámci 
nichž k trvalé udržitelnosti  přispíváme. 

Můžete ještě podrobněji popsat udržitel-
nost ve vaší praxi?

K  udržitelnosti přispíváme například 
tím, že v obalech celkově používáme 
méně plastů. Dále používáme 
plasty z  obnovitelných zdrojů. 
Při výrobě obalů použí-
váme papír, který je 
téměř výlučně ze 
skandinávských lesů, 
z  udržitelného lesního 
h o s p o d á ř s t v í  ř í ze n é h o 
podle nejpřísnějších a nejdůvě-
ryhodnějších dostupných norem. 
Snažíme se o  to, abychom zanechávali co 
nejmenší uhlíkovou stopu. Ve všech našich 
závodech používáme výlučně jen energii 
z  obnovitelných zdrojů. Samozřejmě mu-
síme cestovat, naše produkty musíme do-
vézt zákazníkům do jejich výrobních závodů, 
takže nějakou uhlíkovou soupu zanechá-
váme, nicméně tuto skutečnost kompenzu-
jeme tím, že podporujeme dva charitativní 
projekty. První z nich je podporou výroby hli-
něných pecí v Ugandě, druhý se týká ochrany 
života orangutanů v indonéském pralese. 

Udržitelnost je výrazným trendem. Kam se 
podle vás bude tento trend nadále ubírat? 
A  jde o  trend, o  kterém hodně firem spíše 
zatím mluví, než podniká konkrétní kroky?

Je zřejmé, že zřetelnější je tento trend v  zá-
padní Evropě, kde se o udržitelnost více zají-
mají samotní spotřebitelé produktů balených 
v  obalech. Výrobci tedy reagují na přání zá-
kazníků související s  šetrností k  životnímu 
prostředí. Evropská unie má v  oblasti světa 
bez plastů ambiciózní cíle, ale postupně se 
naplňují. Každopádně výrobci reagují na spo-
třebitelské chování, které směřuje k apelu na 
udržitelnost. Na toto přání zákazníků reagují 
i obchodní sítě, které si dávají různé závazky 
v oblasti omezení počtu plastů nebo v oblasti 
snížení uhlíkové stopy. Čím je vyspělejší ekono-
mika, tím jsou projevy důrazu na udržitelnost 
silnější. Všechno je otázka času. Jsem pře-
svědčený, že i zde, ve střední Evropě, budeme 
projevy udržitelnosti časem cítit ještě silněji. 

Co je v rámci udržitelnosti vaším 
cílem? Máte nějakou metu, 

které chcete dosáhnout?

Toto je poměrně kom-
plexní agenda. Naše 

společnost pracuje v  sou-
ladu s cíli OSN v oblasti udrži-

telného rozvoje, což představuje 
17 vytipovaných okruhů, jako např. 

důstojná práce a  hospodářský růst 
nebo zodpovědná výroba a spotřeba. Cel-

kový počet 169 cílů se označuje jako „pro-
gram 2030“. Cíle jsou univerzální výzvou na 
odstranění chudoby, ochranu planety a  za-
bezpečení toho, aby si všichni lidé užívali mír 
a prosperitu. 

Vy se udržitelností zabýváte poměrně 
hodně. Co byste doporučil firmám, které 
toto téma zajímá, ale nemají s  ním zatím 
žádné zkušenosti? Čím začít?

Podstatné je být trochu odvážný a nebát se. 
V první řadě doporučuji podívat se na mož-
nosti snižování podílu plastů a podívat se na 
obnovitelnost používaných surovin. Defino-
vat, zda jsou vůbec recyklovatelné, jestli je 
možné je dát prostřednictvím sběru zpět do 
oběhu. Důležitou součástí může být i aktivní 
spolupráce v profesních sdruženích, která se 
zabývají agendou trvalé udržitelnosti. 

ELOPAK, s. r .o.
Koubkova 228/13
120 00   Praha
T: +420 222 520 666
M: +421 903 760 075
www.elopak.com

VÝROBCI REAGUJÍ 
NA SPOTŘEBITELSKÉ 
CHOVÁNÍ, KTERÉ SMĚŘUJE 
K APELU NA UDRŽITELNOST

„Čím
 je

 vyspělejší e
konomika, 

tím
 jsou pro

jevy důra
zu na 

udržite
lnost s

iln
ější.“ 




