
Rychle a zběsile?
Kdepak, obaly pro automotive cílí 
na udržitelnost i efektivitu.

Čtěte na str. 43

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

V tomto čísle glosuje 
články, které se týkají 
papírových obalů, 
smart packagingu, 
obalů pro 
automotive nebo 
ručních páskovaček.

DESIG
N

MARKETIN
G

TECHNOLOGIE

LOGISTIKA

PRŮMYSL

RETAIL

Budoucnost 
chemické
recyklace
Výrobci baleného 
zboží sázejí na to, že 
chemická recyklace 
pomůže dosáhnout 
ambiciózních 
recyklačních cílů. 
Ochránci životního 
prostředí pochybují, 
že se projekty vůbec 
rozeběhnou. Kde je 
pravda?

Cena: 120 Kč

Č. 110 – 1–3/2021

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků
3054

Živé 
veletrhy 
a kongresy 
chybí všem
V období pandemie, 
která aktuálně stále 
trápí celý svět nejen 
z pohledu zdraví, 
ale také ekonomicky 
a společensky, se 
nekonala v ČR ani 
okolních zemích žádná 
významná veletržní 
akce. 

Miliarda 
plechovek 
pod jednou 
střechou
Na místě bývalých 
kasáren stojí obří 
továrna na nápojové 
plechovky. Z linky jich 
tu může sjet až 150 000 
za hodinu. Hliník by se 
odstěhoval do Stříbra... 

38
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www.epal-palety.cz

PALETY EPAL:

• KONTROLOVANÁ KVALITA – klíčový faktor pro bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost

• UDRŽITELNOST – 100% z přírodního materiálu, 100% ekologické, účinně snižují CO 2

• STANDARDIZACE – základ pro efektivní logistický řetězec - přepravu, manipulaci i skladování

• SUŠENÍ A TEPELNÉ OŠETŘENÍ DLE ISPM-15 – mimořádná pevnost a životnost včetně ochrany životního prostředí
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Letos jsme absolvovali premiéru. Kongres Obalko se přenesl do virtuálního prostoru. Při 
živých přenosech z hotelu Aquapalace v Čestlicích panovala taková komorní atmosféra. 
Řečníci a účastníci debat přicházeli ve smluvený čas, na tvářích předpisově respirátory, zdravili 
jsme se jen potichu, abychom nerušili přenos, namísto podáním ruky jen ťuknutím loktů nebo 
chodidel. Po všech těch kongresech a  konferencích, kterých Atoz za dobu své existence 
zorganizoval na stovky, jsme se většinově shodli na tom, jak zvláštní pocit je před kamerami 
hovořit do obrazovky s připravenou prezentací, nevidět stovky účastníků v sále a nemoci 
odezírat z výrazů jejich tváří pocity souhlasu, kritiky, odmítnutí či údivu. 

Poprvé jsme také udělali přílohu (Ozvěny Obalka, která je součástí tohoto vydání), ve které 
jsou lidé s  rouškami. Chtěli jsme zachovat autenticitu a  určitý důkaz, vzkaz v  lahvi, pro 
budoucnost. Možná si za několik let budeme publikaci prohlížet s tím, že tohle všechno se 
snad ani nemohlo stát. Podobně jako procházíme rodinná alba s pocitem, že „tohle přece 
nemohla být moje ségra“.

S  krátkými přestávkami jsou naše tváře už rok zahaleny. Vyvolává to 
mnoho otázek: Jak se dnes může člověk pořádně seznámit na ulici 

nebo v  tramvaji, když z  tváře svého potenciálního protějšku vidí 
jen „okna do duše“? Bude se jí/mu on/ona líbit, až se odhalí? Jak 

budou po létu bez opalování vypadat spodní čelisti? Je ještě 
třeba pěstit zářivě bílý chrup? Nepřicházíme až o  příliš 

mnoho pochopení v mezilidské komunikaci, když ar-
zenál nonverbálních projevů přišel o zbraň z nej-

účinnějších – mimiku? Co ten rok, možná 
dva udělá s pojetím tváře jako základ-

ního identifikačního prostředku?

Přišli jsme o tvář, snad zůstala 
duše. I duše Obalka. 

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

TVÁŘ, DUŠE A OBALKO

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

5000 kusů
Tištěný náklad:

17 000*
Počet čtenářů:

Stanislav D. Břeň
šéfredaktor

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Vnitřní č
ást Světa balení se tiskne na papír s certifikací 

PEFC, která zaručuje, že dřevo na výrobu papíru 

pochází z le
sů, kde se hospodaří u

držitelně. P
ři li

kvidaci 

vytrhněte střed časopisu, p
atří d

o m
odrého kontejneru, 

obálka pak do komunálního odpadu.

Každé dva týdny vám zašlu přehled 
novinek ze s(S)věta balení.
Registrujte se k odběru  
na www.atozregistrace.cz

Hostující komentátorkou, 
která glosovala některá té-

mata a  články v  tomto vydání 
Světa balení, je Liduše Šavrdová 

 Kubelková ze společnosti Koito 
Czech. 

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech
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S  krátkými přestávkami jsou naše tváře už rok zahaleny. Vyvolává to 
mnoho otázek: Jak se dnes může člověk pořádně seznámit na ulici 

nebo v  tramvaji, když z  tváře svého potenciálního protějšku vidí 
jen „okna do duše“? Bude se jí/mu on/ona líbit, až se odhalí? Jak 

budou po létu bez opalování vypadat spodní čelisti? Je ještě 
třeba pěstit zářivě bílý chrup? Nepřicházíme až o  příliš 

mnoho pochopení v mezilidské komunikaci, když ar-
zenál nonverbálních projevů přišel o zbraň z nej-

účinnějších – mimiku? Co ten rok, možná 
dva udělá s pojetím tváře jako základ-

ního identifikačního prostředku?

Přišli jsme o tvář, snad zůstala 
duše. I duše Obalka. 

TVÁŘ, DUŠE A OBALKO
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Jana 
Volfová,

Škoda Auto

„Virtuální dvojče sníží 
náročnost vývoje obalu.“

svetbaleni@
atozgroup.cz

svetbaleni.c
z

svetbaleni

svet_baleni

Detaily
 najdete na našem webu svetbaleni.c

z.

ROZHOVOR

PŘÍPADOVÁ STUDIE

BENCHMARKING

OBALY 
A DESIGN

TRANSPORTNÍ BALENÍ

NA NÁVŠTĚVĚ

LOGISTIKA

TISK A ZNAČENÍ

OBSAH

OBOROVÉ ŘEŠENÍ

UDÁLOST

Balení masa?
Snaha o maximální recyklovatelnost

U skládaček dominuje 
udržitelnost i luxus

Bezpečnost pod drobnohledem:
Obaly proti padělání

Bez osahání to nejde. 
Živé veletrhy a kongresy

 chybí všem

V tomto vydání 52 stran čtení 
o největším česko-slovenském 
obalovém kongresu

Vratky jsou organickou součástí
 online prodeje

Exportní balení má odpovídat typu 
zboží a způsobu přepravy

Miliarda plechovek
pod jednou střechou

Kláštorná Kalcia stavila
na recyklát

V ručním páskování se 
prosazují akumulátorová 

zařízení

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Je tento obal 
recyklovatelný?

•  reporty ze všech 
 přednášek

• názory a diskuse
• fotogalerie

Souhrn toho nejlepšího z online kongresu, 
který sledovalo více než 

500 obalových profesionálů

27.–28. 1. 2021

8
ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBALOVÉHO KONGRESU 

Hlavní téma: Spotřebitel a obal

C006-21_Ozveny Obalko.indd   1C006-21_Ozveny Obalko.indd   1 08/03/2021   20:0808/03/2021   20:08
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WEBINÁŘ JAKO POKRAČOVÁNÍ KONGRESU

Více informací na www.obalko.cz/overtime

Máte dotazy?
Napište nám na obalko@atozgroup.cz

ZAPIŠTE SI
DO DIÁŘE!

Kongres OBALKO 8 pokračuje sérií webinářů, 
které vás budou inspirovat celé jaro…

UNIKÁTNÍ  PROJEKT SKUPINY

Co je webinář
OBALKO Overtime?

»  Repríza prezentace z kongresu

»  Živá diskuze mezi řečníky 

a moderátorem

Jak se zúčastnit?

»  Každý registrovaný účastník lednového 

kongresu OBALKO 8 automaticky 

dostane přístupové údaje. Stačí pouze 

kliknout na link.

»  Noví zájemci se mohou registrovat 

na celý kongres dodatečně:

www.obalko.cz/registrace

Tím získáte přístup nejenom na webináře, 

ale i k záznamu celého kongresu!

»  Možnost pro účastníky, 

aby se zapojili a položili dotazy

»  Interaktivní ukázky technologie

26. března 2021 od 10 do 11 hodin

DIGITÁLNÍ TISK A LASEROVÝ VÝSEK – 
ÚSPORA ČASU A OBROVSKÝ PROSTOR 
PRO KREATIVITU

Petr Kaczor, THIMM pack‘n‘display
Martin Goszler, Fiala & Šebek

30. dubna 2021 od 10 do 11 hodin

OBALY V DOBĚ UDRŽITELNÉ

Martin Krystián, Olma
Ivo Benda, greiner packaging 
 Slušovice

14. května 2021 od 10 do 11 hodin

UDRŽITELNOST OBALŮ – 
POHLED FMCG A RETAILU

Pavel Komůrka, Orkla
Jaroslav Vodáček, Tesco Stores

28. května 2021 od 10 do 11 hodin

MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ: 
SNOUBENÍ UDRŽITELNOSTI 
S FUNKČNOSTÍ A PRAKTIČNOSTÍ

Jiří Rak, Smurfit Kappa
Lukáš Formánek, DZ Dražice

16. dubna 2021 od 10 do 11 hodin

JÁ CHCI TEN OBAL!
ANEB KDYŽ OBAL VÍTĚZÍ 
NAD OBSAHEM

Aleš Paula, Colognia press
Jiří Havránek, Colognia press
Martin Bělík, DataLine Technology

0116-21_OBALKO_autoinz_240x340.indd   10116-21_OBALKO_autoinz_240x340.indd   1 08/03/2021   18:5408/03/2021   18:54
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P U B L I K O V Á N O  8 .  3 .

Prazdroj
mění lahev

Vratné lahve Pilsner Urquell pro-
cházejí proměnou – od března 2021 

aluminiové fólie a plastové nálepky 
nahradí papírové etikety. Novou 

podobu lahví doplní Pilsner 
Urquell dalšími prvky, navíc 

dojde ke sjednocení de-
signu lahví pro tuzem-

ský trh i export.

ZPRÁVY

www.herus-palety.cz

... Váš partner v paletách

TŘÍDĚNÍ PALET

RECYKLACE PALET

VÝKUP, VÝROBA A PRODEJ PALET

LICENCOVANÉ OPRAVY PALET

AGENDA

Každý 

dru
hý páte

k 

v dubnu a květn
u

Praha

Na největší č
esko-slovenský obalový kongres O

balko 

plynule navazuje série
 webinářů

 O
balko O

verti
me. 

Podro
bnosti s

ledujte

na webu www.obalko.cz/o
verti

me. 
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Coca-Cola otestuje na evropském trhu 
první prototyp papírové lahve!
Na jaký výrobek, už dávno víte, protože jsme o tom 
psali v SB NEWS již 18. února 2021.

Jde to jednoduše 
i z mobilu

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

0133-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   10133-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   1 09.03.2021   11:5009.03.2021   11:50

inzerce

N A  S E R V E R U  O D  3 .  3 .

Papírna Mondi 
vyrobí tašky 
z odpadního 
papíru řetězce 
Tesco
Výrobce papíru a  obalových materiálů 

Mondi se stal partnerem společnosti Tesco 
Central Europe. Mondi bude odebírat odpadní 
papír a lepenku ze skladů maloobchodního ře-
tězce a vyrábět z nich recyklovaný papír pro ná-
kupní tašky Tesco. 

V Y Š L O  1 0 .  3 .

Targa Florio:
Nová vlastní 
značka limonád 
ze „stáje“ Kofoly
Společnost Kofola ČeskoSlovensko po-

kračuje v rozšiřování svého produktového port-
folia. Na trh aktuálně uvádí novou prémiovou 
značku citrusových limonád oslavující hrdiny le-
gendárních závodů na Sicílii. Novinku s názvem 
Targa Florio charakterizuje mj. inovativní design 
a provedení obalu. 

N A  W E B U  O D  5 .  3 . 

Mattoni 
představila 
model 
zálohového 
systému 

Podobu systému vratných záloh na ná-
pojové obaly navrhl tým poradenské společ-
nosti EEIP pod vedením nedávno zesnulého 
profesora Michala Mejstříka. Studii zadala spo-
lečnost Mattoni 1873, zakládající člen inicia-
tivy Zálohujme.cz. K plošnému zavedení záloh 
v Česku chybí legislativa.

N A  I N T E R N E T U  O D  1 5 .  2 .

Coca-Cola 
otestuje první 
prototyp 
papírové lahve
Coca-Cola Europe začne v létě testo-

vat na trhu první nápoj v prototypu papírové 
lahve. Rostlinný nápoj AdeZ v novém obalu se 
bude prodávat v Maďarsku, a to v e-shopu Kifli.
hu. Stijn Franssen, R&D packaging innovation 
mana ger Coca-Cola EMEA, který projekt vede, 
říká: „Toto je nová technologie a pohybujeme 
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www.herus-palety.cz

... Váš partner v paletách

TŘÍDĚNÍ PALET

RECYKLACE PALET

VÝKUP, VÝROBA A PRODEJ PALET

LICENCOVANÉ OPRAVY PALET

inzerce

Coca-Cola otestuje na evropském trhu 
první prototyp papírové lahve!
Na jaký výrobek, už dávno víte, protože jsme o tom 
psali v SB NEWS již 18. února 2021.

Jde to jednoduše 
i z mobilu

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

0133-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   10133-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   1 09.03.2021   11:5009.03.2021   11:50

se na nezmapovaném území. Postupně musíme 
vymýšlet technická řešení. Budeme i nadále in-
vestovat do inovací a průzkumu nových obalo-
vých technologií ve spolupráci s našimi partnery 
ze společnosti Paboco.“ 

N A  W E B U  O D  1 .  3 . 

Heineken 
Slovensko: 
zníženie 
spotreby vody 
v Pivovare 
Hurbanovo 
Jeden z hlavných cieľov pre Heineken 

je v  roku 2021 zníženie spotreby vody v  Pivo-
vare Hurbanovo na úroveň 3,4 hektolitra vody 
na jeden hektoliter vyrobeného piva. Na znižo-

vaní celkového objemu spotrebovanej vody sa 
podieľa nová linka na plnenie plechoviek, ktorú 
v  Hurbanovskom pivovare inštalovala spoloč-
nosť v roku 2020.

Z V E Ř E J N Ě N O  2 6 .  2 . 

Lego 
do papíru
Lego bude balit sta-

vebnice do papíru, nahradí 
jím plastové obaly. 
Tento pilotní projekt 
začal v  kladenském zá-
vodě, který je zároveň ino-
vačním centrem Lego Group. 
Udržitelné materiály hodlá firma 
využívat globálně, už dříve se za-
vázala, že do roku 2025 začne celo-
světově balit stavebnice do udržitelných 
materiálů. 



14.–15. října 
2021

Aquapalace
Hotel Prague

Srdečně vás 
zveme 
na 9. ročník 
obalového 
kongresu

Největší obalová akce v ČR a na Slovensku

ZAPIŠTE 
SI DO 
DIÁŘE!

UNIKÁTNÍ PROJEKT SKUPINY

9

PESTRÉ 
PANELOVÉ 
DISKUSE

KLÍČOVÝ ŘEČNÍK 
NA ZÁVĚR 
KONGRESU: 
LADISLAV ŠPAČEK 
S PREZENTACÍ
I NÁŠ OSOBNÍ 
OBAL PRODÁVÁ

VEČERNÍ PROGRAM: OCENĚNÍ, 
ZÁBAVA A NETWORKING   

Chcete dostávat informace a pozvánky?
Registrujte se k odběru měsíčního e-mailového 
NEWSLETTERU www.atozregistrace.cz/obalko

BOHATÝ KONFERENČNÍ 
PROGRAM

SPEED-DATINGOVÉ SCHŮZKY 
BIZPACK   

0128-21_OBALKO_INZ_rijen_240x340_V1.indd   20128-21_OBALKO_INZ_rijen_240x340_V1.indd   2 08.03.2021   10:1308.03.2021   10:13



9

Informace pro vystavovatele:

Veletrhy Brno, a. s. — Hana Nemynářová

Výstaviště 1 — 603 00 Brno

Tel. +420 541 152 921 – GSM +420 602 574 813

hnemynarova@bvv.cz

www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici

virtual.drupa
conference area | exhibition space | networking plaza

April 20–23, 2021 
https://virtual.drupa.com

dru2102_virtual.drupa_155x260_CZ.indd   1 16.02.21   15:37

inzerce

OPRAVA

Ve vydání č. 107/2020 jsme chybně uvedli infor-
mace v článku na str. 27 a 28. Cryovac a Darfresh 
jsou registrovanými značkami společnosti 
Sealed Air. Multivac je konkurenční společností. 
Za chybně uvedené informace se omlouváme 
zmiňovaným společnostem i čtenářům. Z V E Ř E J N Ě N O  2 3 .  2 . 

Kaufland zavádí 
nový způsob 
balení masa 
na pultech. 
Ročně tak uspoří 
14 tun plastu
Kaufland přichází s  novinkou v  balení 

čerstvého hovězího, vepřového a  drůbežího 
masa u  pultů. Pochoutky balí do papírového 
přířezu, produkty s kostí navíc do transparentní 
tašky. „Díky tomu, že se maso bez kosti bude 
balit pouze do papírového přířezu, ročně uspo-
říme 14 tun plastu. Spotřeba plastových tašek se 
sníží na třetinu původního objemu,“ říká Renata 
Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

I N F O R M A C E  Z   2 4 .  2 . 

Lofoten Arctic 
Water v lahvích 
od společnosti 
Ball
Společnost Lofoten Arctic Water, vý-

robce balené přírodní vody, nedávno uvedla 
na trh novou řadu recyklovatelných hliníkových 
lahví od společnosti Ball Corporation. Uzavíra-
telné hliníkové lahve Lofoten Arctic Water byly 
navrženy agenturou Strømme Throndsen De-
sign. Modro-bílo-červené lahve připomína-
jící norskou vlajku právě získaly ocenění 
Best Natural Still Water a Best Natural 
Sparkling Water v  soutěži Zenith 
Global Water Drinks Awards 
2020 společně s cenou Best 
in Can za obal. Hliníkové 
lahve Lofoten neaArc-
tic Water také získaly 
stříbrnou cenu 
za design na 
Pentawards 
2020.

Seznamte se s tím
, c

o jsme v posledních týdnech 

publik
ovali n

a webu www.svetbaleni.c
z.
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AVÉ O

BALOVÉ NOVIN
KY HNED POTÉ, 
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W
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Z,

• NEW
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S,

• NÁŠ LIN
KEDIN

, F
ACEBOOK NEBO TW

ITTER.

svetbaleni@atozgroup.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni 

www.svetbaleni.cz

Krátké zprávy zpracovali:
David Čapek, 
Kateřina T. Osterroth, 
Stanislav D. Břeň
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V
V oblasti chlazeného masa jak pro oblast horeca, 

tak pro retailový trh je nejpoužívanější balení 
do PP misek s modifikovanou atmosférou, 

tzv. MAP, s udržitelností kolem deseti 
dní. „Nebo klasické balení vakuum, 

kde podle typu balené suroviny 
může být trvanlivost až ně-

kolik týdnů. Dalším velmi 
populárním typem balení 

je takzvaný skin,“ konstatuje 
Daniel Volf, ředitel výroby spo-

lečnosti Bidfood Kralupy.

VÝVOJ EKOLOGICKÝCH OBALŮ 
V PLNÉM PROUDU

Je důležité rozlišovat mezi balením pro uzeniny, 
mražené a čerstvé masné produkty. „Uzené či 
mražené výrobky mají mnohem širší možnosti 
obalových řešení, jelikož nedisponují takovou 
vlhkostí. Kromě plastových obalů jsou zde široké 
možnosti například pro obaly z hladké lepenky,“ 
podotýká Libor Miloševský, jednatel společnosti 
Cardbox Packaging. Doplňuje, že většina tako-
vých obalů je pak povrchově upravena, pokud 
jde o  obal pro přímý styk s  potravinami. Za 

Petr Neckař
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

BALENÍ MASA?
SNAHA O MAXIMÁLNÍ
RECYKLOVATELNOST

zmínku rovněž 
stojí informace 
o tom, že v Cardboxu 
nedávno uvedli na trh 
novou řadu bariérových 
povlaků, jež tvoří ochrannou 
vrstvu, která je 100% recyklova-
telná spolu s papírovým obalem.

Je zřejmé, že otázka ekologie se začíná 
diskutovat i v tomto segmentu výroby. „První 
vlaštovky již existují. Vývoj ekologických obalů je 
v plném proudu, ale ne vše, co je označováno 
jako ekologické, to opravdu splňuje. Stále je 
jedním z hlavních aspektů výběru cena daného 
materiálu, kde u těch ekologických je násobně 
vyšší,“ nezastírá Daniel Volf. Dodává, že na tento 
rozdíl, který se odrazí v konečné prodejní ceně 
daného výrobku, není ještě český spotřebitel 
připraven. Co bude v oblasti balení masa využí-
váno za 10 let? Kam tento segment balení smě-
řuje? „Bude záležet na vývoji nových materiálů. 
Cílem je, aby neztratily nic z výhod současného 
obalu, ale byly například lépe rozložitelné v pří-
rodě,“ říká Daniel Volf.

MASO BEZ 
KOSTI POUZE 

DO PAPÍROVÉHO 
PŘÍŘEZU

Balení se netýká jen výrob-
ních provozů, ale také těch 

prodejních. Například řetězec 
Kaufland zavádí nový způsob balení 

masa na pultech, díky kterému ročně 
uspoří 14 tun plastu. Jedná se o novinku 

v  balení hovězího, vepřového a  drůbežího 
masa na  čerstvých pultech. Prodávající maso 
na pultech zákazníkům balí do papírového pří-
řezu, produkty s  kostí navíc do transparentní 

Balení pro maso, uzeniny a ryby? Nejčastěji se jedná o smíšená balení plasto-
vých či  lepenkových materiálů, jejichž hlavním problémem je, že ne vždy jsou plně 
recyklovatelné. Každopádně aktuálním trendem je zřetelná snaha o stoprocentní 
 recyklovatelnost.

Zdálo by se, že většina 
plastů bude brzy vytlačena 

na základě požadavků zákazníka. 
Plast má ale výbornou bariérovou ochranu 

a plní hygienické normy, v době 
pandemie tedy ještě zazářil. Věřím, 

že brzy najdeme jiný způsob, jak 
uchovat maso, uzeniny a ryby v bez-

pečí, bez zátěže pro naši 
budoucnost.

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

„G
ra

máž obalu hra
je 

v rá
mci u

držite
lnosti 

významnou ro
li.“
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„V  rámci 
privátní řady 
jsme kvůli udr-
žitelnosti kladli 
důraz na to, aby obal 
byl z  fólie, která bude 
mít ideální tloušťku. Když 
jsme si uvědomili, že pro-
dáváme tisíce kusů výrobků, je 
jasné, že gramáž obalu hraje v rámci 
udržitelnosti významnou roli.“

INSPIRACE Z BRITSKÉHO LIDLU
Zajímavé obalové řešení představila společnost 
Lidl ve Velké Británii. Nové obaly na čerstvé ryby 
obsahují 80  % plastového recyklátu a  mini-
málně 30 % hmotnosti tácku pochází z plastů 

tašky. „Díky tomu, že se maso bez kosti bude 
balit pouze do papírového přířezu, ročně uspo-
říme 14 tun plastu. Spotřeba plastových tašek se 
sníží na třetinu původního objemu,“ říká  Renata 
Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland. 
Vrchní část nového přířezu je papírová, spodní 
tvoří z důvodu zamezení protečení šťávy tenká 

fólie. Oba díly lze od sebe snadno od-
dělit a recyklovat.

Podívejme se i do dalšího obchodu, tentokrát 
však z online světa, Košík.cz. „Naše privátní řada 
Authentic se po půl roce výrazně rozšiřuje,“ říká 
marketingový ředitel Jan Škrabánek a dodává: 

Foto: P
etr N

eckař

Jan Škrabánek
marketingový ředitel
Košík.cz

„CESTA K MONOMATERIÁLOVÉMU 
BALENÍ“
V  rámci obalů naší privátní řady se intenzivně zabýváme 
monomateriály. Často se stává, že použitá etiketa je z jiného 
materiálu než celý obal. Na plastových obalech je například 
papírová etiketa. Do budoucna se tedy chceme ještě více za-
měřit na co nejefektivnější způsob balení, s čímž právě mo-
nomateriálové obaly souvisejí. Buď tedy místo etikety může 
být potisknut plastový obal, nebo etiketa bude ze stejného 
materiálu jako základní obal.
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sesbíraných na plážích jihovýchodní 
Asie. Georgina Hallová, head of corporate 
social responsibility ve společnosti Lidl GB, 
říká: „Jsme hrdí na to, že jako první britský super-
market zavádíme obaly obsahující právě plast, 
který by jinak skončil v oceánu. Je to v souladu 
s naším dlouhodobým závazkem, aby plasty ne-
končily jako odpad. Aktivně se snažíme rozšířit 
toto inovativní řešení i na další produktové řady.“ 
Lidl uvádí, že tato iniciativa jen v první fázi zajistí, 
aby se do oceánu nedostalo více než 60 tun 
plastů ročně, což odpovídá celkovému množ-
ství 2‚5 milionu plastových lahví.

EKO ŘEŠENÍ PRO RYCHLÁ HOTOVÁ JÍDLA
Růst ekologického uvědomění ve společnosti 
přiměl nakupující k  širší úvaze o  roli obalů, ve 
kterých kupují své potraviny. Např. obaly na 
bázi vláken jsou často intuitivní volbou. Jsou 
biologicky rozložitelné, založené na obnovitel-
ných zdrojích a vyrobené z materiálů, které lze 
snadno opět recyklovat – spotřebitelé vědí, že 
když si kupují výrobky v papírovém obalu, dělají 
tím něco dobrého pro planetu. Podle společ-
nosti DS Smith 62  % spotřebitelů uvádí, že by 
bylo ochotno zaplatit více, kdyby v obalu nebyly 
plasty.

Příkladem ře-
šení směřujícího 
k  udržitelnosti je 
inovativní řešení pro 
redukci plastů v  balení 
čerstvých potravin Eco 
Bowl, které představily společ-
nosti DS Smith a Multivac. Výsled-
kem spolupráce je balení čerstvých 
potravin v  modifikované atmosféře. 
Eco Bowl je recyklovatelná miska z  vlnité 
lepenky potažená tenkou skinovou vrstvou 
fólie. Podle výrobce obal snižuje použití plastu 
až o 85 % ve srovnání s tradiční plastovou mis-
kou. Skinovou mikrovrstvu i horní fólii lze oddělit 
od vaničky, kterou lze recyklovat. Vanička je po-
tisknutelná z obou stran. Toto řešení je vhodné 
pro hotová jídla – například ryby a mořské plody, 
čerstvé maso nebo masové náhražky.

Eliminace plastů je tedy cesta. Záleží na množ-
ství použitého obalového materiálu i  jeho 
tloušťce. Např. společnost Sealed Air nedávno 

představila potravinář-
ský film vyrobený 

z recyklovaného 

plastu – nová 
značka Cryovac 
rBDF S10 Film je 
vyrobena s  použitím 
až 30 % potravinářského 
CCR (Certified Circular Re-
sins) s certifikací ISCC plus. Jak 
uvádí Robert Hurta, business de-
velopment leader společnosti Sea-
led Air, film lze použít k balení potravin 
s různými typy misek, podložek nebo bez 
nich. Vysokobariérový Cryovac BDF film je 
optimální pro čerstvé červené maso, drůbež, 
ryby, uzené a zpracované maso, sýr či např. pro 
hotová jídla v  balení do ochranné atmosféry. 

ství použitého obalového materiálu i  jeho 
tloušťce. Např. společnost Sealed Air nedávno 

představila potravinář-
ský film vyrobený 

z recyklovaného 

Libor 
Miloševský
jednatel
Cardbox Packaging

„SNAHA O ABSOLUTNÍ 
CIRKULÁRNÍ 
EKONOMIKU“
Jak bude vypadat balení masa za deset 
let? Jisté je jen to, že obaly budou po-
třeba i nadále a že i nadále bude snaha 
o  absolutní cirkulární ekonomiku. Ně-
které věci se zkrátka bez obalu prodávat 
nedají. Do této kategorie spadají i maso 
a  uzeniny. Dokážu si představit, že by 
bylo maso baleno do čistě biodegrada-
bilních materiálů či do znovupoužitel-
ných obalů.

Foto: C
ard

box Packaging
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Jak na recyklovatelný obal p
ro 

mycí p
rostředky na nádobí?

Sledujte www.svetbaleni.c
z

JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL

Ve spolupráci se zpracovateli o
dpadů 

Eko-kom zpracoval d
oporu

čení p
ro

 

konstru
kci a

 design obalů v segmentu
 m

asných 

výro
bků, a

by byla zajiště
na je

jic
h m

axim
ální 

recyklovatelnost. T
echnologie a podmínky pro

 

recyklaci o
dpadů se stále ro

zvíje
jí. N

a trh
u se objevují 

nové způsoby m
ateriá

lového využití 
dosud obtíž

ně 

recyklovatelných odpadů. E
ko-kom upozorň

uje na to
, že 

i p
řes vynaložené úsilí, 

aby poskyto
vané konzulta

ce, in
form

ace 

a doporu
čení b

yly aktu
ální a

 přesné, n
emůže to

 ja
kkoli z

aru
čit. 

V příp
adě potře

by se lze obrátit
 na pracovníky AOS Eko-kom a požádat 

je o podro
bnější p

osouzení. K
onkrétn

í o
baly jsou pak konzulto

vány přím
o 

se zpracovateli o
dpadů.

   Kelím
ky, m

isky: P
P

Recyklovatelné: P
P; tr

ansparentn
í b

ezbarvé a světlé
 barvy; b

ez potis
ku; 

etik
ety z PP, O

PP, B
OPP. Z

horšují r
ecyklovatelnost: m

ultil
ayery z PE; o

statn
í b

arvy 

kro
mě čern

é; E
VOH do 1 %

 hmotn
ostn

ího, a
ditiv

a neměnící h
usto

tu
, m

etalizace 

tenkou vrstvou Al; e
tik

ety a uzávěry z PE, H
DPE, M

DPE, L
DPE; in

-mould etik
ety z PE 

s m
inim

álním
 potis

kem. O
btíž

ně re
cyklovatelné: m

ultil
ayer s

 PLA, P
S, P

VC, P
ET, P

ETG; 

čern
á barva; m

etalizace siln
ou vrstvou Al; e

tik
ety a uzávěry z non-PO m

ateriá
lů, P

VC, A
l 

a jin
ých kovů, la

minovaného papíru
; b

io- a oxodegradovatelné přís
ady.

   Kelím
ky, m

isky: P
E

Recyklovatelné: H
DPE; tr

ansparentn
í b

ezbarvé; b
ez potis

ku. Z
horšují r

ecyklovatelnost: 

HDPE m
ultil

ayery z dalších m
odifik

ací P
E; tr

ansparentn
í světlé

 barvy; b
arié

ry na bázi 

SiO x
, n

ebo Al 2
O 3

; ti
sk barvami, k

ro
mě čern

é; e
tik

ety a uzávěry z PE, H
DPE, M

DPE, 

LDPE; in
-mould etik

ety z PE s m
inim

álním
 potis

kem. O
btíž

ně re
cyklovatelné: 

multil
ayer s

 PP, H
DPE s PLA, P

S, P
VC, P

ET, P
ETG; č

ern
á barva; m

etalizace 

vrstvou Al; e
tik

ety a uzávěry z PP, n
ebo z PET, P

ETG, P
S, P

LA; p
apíro

vé 

etik
ety pevné za m

okra; b
io- a oxodegradovatelné přís

ady.

   Tzv. sáčky

Recyklovatelné: L
DPE, L

LDPE, H
DPE; tr

ansparentn
í b

ezbarvé. 

Zhoršují r
ecyklovatelnost: n

eoddělite
lné součásti 

z m
odifik

ací P
E; b

arié
ra v polymern

í stru
ktu

ře; b
arié

ry 

na bázi S
iO x

, n
ebo Al 2

O 3
 bez dalších povlaků; ti

sk 

barvami, k
ro

mě čern
é; e

tik
ety a uzávěry (v

četn
ě 

tě
snicích prvků) z

 HDPE, M
DPE, L

DPE. O
btíž

ně 

recyklovatelné: m
ultil

ayer P
E/P

P nebo s PLA, 

PS, P
VC, P

ET, P
ETG; E

VOH; P
VC, P

A, P
VDC; 

aditiv
a zvyšujíc

í h
usto

tu
 nad 1 g

/cm
3 ; 

bio a oxodegradovatelné přís
ady; 

metalizace vrstvou Al.

Systém BDF podle výrobce redukuje plasty až 
do 60 % v porovnání s tradičními systémy balení 
do ochranné atmosféry.

JEDEN Z PROBLÉMŮ: KOMPOZITNOST
Jak je tedy zřejmé, výrazným tématem v  ob-
lasti balení pro maso, uzeniny a ryby je ekologie 
a s tím související apel na udržitelnost. Petr Šikýř, 
provozní ředitel společnosti Eko-kom, k tomuto 
tématu uvádí: „V  rozborech odpadu Eko-kom 
primárně nezkoumá obalový odpad z pohledu 

Daniel Volf
ředitel výroby
Bidfood Kralupy

„TLAK NA PRODLOUŽENÍ 
TRVANLIVOSTI 
ZNAMENÁ ZLEPŠOVÁNÍ 
VLASTNOSTÍ OBALŮ“
Jedním z  trendů je tlak na prodloužení 
trvanlivosti výrobků, dochází tak lo-
gicky k  vývoji jednotlivých obalových 
mate riálů a zlepšování jejich vlastností. 
Dalším, neméně důležitým faktorem 
je marketing, tedy vzhled samotných 
výrobků s důrazem na detailní informo-
vanost spotřebitele z hlediska značení. 
V této oblasti se za poslední roky udělal 
velký posun ve prospěch spotřebitele 
z  pohledu složení výrobku, nutričních 
hodnot nebo doporučené přípravy.

výrobku, který v něm byl zabalen, ale zejména 
z  pohledu použitého materiálu. Obecně se 
v tomto sektoru používají například černé plas-
tové obaly – vaničky nebo tácky. Je stále platné, 
že pro tuto barvu se zatím těžko hledá uplatnění 
v recyklaci. Dalším problémem může být kom-
pozitnost těchto obalů, která se používá pro 
delší trvanlivost balených potravin.“

Nejen z Bruselu, ale i od samotných spotřebitelů 
sílí tlak na lepší recyklovatelnost a minimalizaci 
použitých obalových materiálů. „Technolo-
gie a  podmínky pro recyklaci odpadů se stále 
rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způsoby ma-
teriálového využití dosud obtížně recyklovatel-
ných obalů,“ konstatuje Petr Šikýř. Potvrzuje to 
většina výrobců, kteří se sami aktivně zabývají 
těmito aspekty. Očekává se tedy, že i  v  tomto 
segmentu dojde v  nejbližších letech k  inovaci 
obalů tak, aby byly lépe recyklovatelné, ale zá-
roveň aby stále plnily svou ochrannou funkci. 
„Pokud pomineme tlak spotřebitelů, pak je vý-
znamným nástrojem takzvaná ekomodulace 
poplatků, která zohledňuje možnost recyklace 
a dopad na životní prostředí, a dále je pak důle-
žitý aktivní dialog s tímto průmyslovým odvět-
vím,“ uzavírá Petr Šikýř.

Foto: Košík.cz

„Sílí t
lak na le

pší 

recyklovatelnost a
 m

inim
alizaci 

použitý
ch obalových m

ateriá
lů.“
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Svět balení:
Můžete popsat obecný přístup a strategii ba-
lení společnosti P&G pro kategorie domácí 
péče a  péče o  látky? Má každá značka 
odlišnou strategii obalů, nebo existují 
styčné body?

Guillaume Lebert:
Balení je plně součástí záměrů naší společ-
nosti poskytovat zákazníkům výrobky nejvyšší 
kvality. Uvažujeme o  obalech z  pohledu jejich 
primárního záměru chránit integritu a  kvalitu 
našich produktů v celém dodavatelském řetězci 
– od našeho výrobního závodu až po váš domov, 
ale také podle jejich funkce během používání. 
Každá kategorie definuje nejlepší možná krité-
ria pro zlepšení životů našich spotřebitelů. Mezi 
ně patří například chytrý ergonomický design 
obalů, které jsou zamykatelné a chrání produkty 
před dětmi pomocí uzavíratelných systémů. 
Mezi Fabric a  Home Care a  dokonce i  našimi 
dalšími obchodními jednotkami je běžné, že 
je věnována pozornost konci životnosti na-
šich obalů. V roce 2016 varovala studie nadace 
Ellen MacArthur Foundation, že do roku 2050 
bude v  moři více plastu než ryb, což si získalo 
obrovskou mezinárodní pozornost. Plastové 
obaly jsou stále více pod dohledem veřejného 
mínění a také regulační orgány hledají zavádění 
různých opatření. Řešení problému plastů v na-
šich oceánech je dnes zodpovědnost každého 
z  nás – včetně společností, které v  současné 
době produkují většinu plastů v dnešním světě. 
Všichni musíme spolupracovat, abychom měli 
dlouhodobé řešení i plán, jak se udržitelnosti co 
nejvíce přiblížit.

Svět balení:
Změnila pandemie koronaviru způsob, jakým 
přistupujete k balení?

Guillaume Lebert:
Nemyslím si, že pandemie masivně změnila 
některý z našich přístupů, ale více posílila a po-

sunula další myšlenky, na kterých jsme již praco-
vali. Uvedu jeden příklad z  e-commerce, který 
během pandemie v  rámci online nakupování 
zaznamenal nebývalý rozmach. Některé z klíčo-
vých problémů udržitelnosti, kterým čelí spo-
lečnosti v  e-commerce, jsou balení a  ochrana 
produktů určených k  odeslání spotřebitelům. 
Pružné obaly jsou pro ně vhodnější, ale pro naše 
spotřebitele nejsou k používání zrovna ty pravé 
(například produkty na ruční mytí nádobí). Naše 
technologie Aero Flexx využívá stlačený vzduch 
k nafouknutí konkrétních částí obalu, zejména 
podél jeho okrajů tak, aby zajistila takový stupeň 
tuhosti, který u  flexibilního obalu obvykle není 
možný. Speciálně navržený ventil integrovaný 
do balení produktu poskytuje funkci proti rozlití 
s         čistějším, jemněji kontrolovaným a pohodlným 
dávkováním.

Svět balení:
A  proč je tento obal vhodný zvlášť pro 
e-shopy?

Guillaume Lebert:
Před odesláním nevyžaduje žádnou další „pří-
pravu“, například dodatečné zajištění uzávěru, 
tašky se zipem, bublinkové fólie, protože se při 
přepravě nerozbije. Balení bylo certifikováno 
ISTA-6 Amazon.com-Over Boxing. A  protože 
je obal vyroben z pružné fólie, vyžaduje o 50 % 
méně plastu než běžná vyfukovaná lahev. Balení 

Guillaume Lebert
Procter & Gamble

Procter & Gamble má pro příští roky velmi ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti. Napří-
klad obchodní jednotka Fabric Care Europe plánuje omezit používání plastových 
obalů o 30 procent do roku 2025. „Vždy se ale díváme na spotřebitele i udržitel-
nost najednou. V některých případech je pro spotřebitele velmi obtížné použít 
udržitelné balení. A nemá smysl do takové inovace jít, když spotřebitelé 
váš produkt jednoduše nekoupí,“ vysvětluje Guillaume Lebert, který 
se v P&G věnuje mimo jiné obalům produktů péče o domácnost 
a tkaniny.

HolyGra
il je

 úžasná 

technologie

„Je potře
ba harm

onizovat z
působ 

komunikace o konci životn
osti 

balení, n
apřík

lad pokyny k tří
dění.“

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

bylo vyvinuto 
a  uvedeno na trh 
už před pandemií, 
ale nyní je více než kdy 
jindy důležité. Jedna věc, 
která se s  pandemií určitě 
nezměnila, je to, že spotřebitelé 
neztratili svá očekávání v  rámci 
udržitelnosti. I když mají nové nákupní 
návyky, stále chtějí, aby společnosti do-
dávaly více ekologicky udržitelných pro-
duktů a obalů.
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plastů – naše transparentní polyetylentere-
ftalátové (PET) lahve Lenor jsou vyrobené ze 
100% recyklovaného PET (rPET) a  všechny 
naše lahve na tekuté prací prostředky jsou vy-
robeny z recyklovaného vysokohustotního po-
lyetylenu (rHDPE). Od roku 2020 používáme 
100  % postuživatelského plastového odpadu 
(PCR) v našich bílých a průhledných lahvích Mr. 
Proper a 50 % PCR v našich průsvitných lahvích 
Mr. Proper.

Svět balení:
Kdy přistupujete ke změně obalu určitého pro-
duktu a proč?

Guillaume Lebert:
Neexistuje žádné zlaté pravidlo, kdy je čas změ-
nit balení. Řekl bych, že impulzem pro změnu 
jsou velmi často spotřebitelé, tedy když na-

jdeme lepší způsob, jak zlepšit a usnadnit 
jejich životy prostřednictvím jiných 

obalů. Můžeme pro ně také udělat 
„neviditelné“ změny, když vidíme 

příležitost použít méně plastu 
nebo lepší druh plastu. 

Například naši spotře-
bitelé nepostřehli vývoj 

nádob pracích kapslí z PS 
na PP, kromě zmínky „re-

cyklovatelný“, která je nyní na 
obalu. Totéž, když porovnáte naše 

lahve na tekuté prací prostředky, které 
nyní obsahují 50 % recyklovaného plastu. 

Využíváme každou příležitost, abychom vy-
lepšili naše produkty a  uspokojili více našich 

spotřebitelů. I  když to vyžaduje změnu celko-
vého designu obalu, stejně to uděláme – jako 
například u sáčku na prací kapsle, které nahra-
dily předchozí objemný PET obal.

Svět balení:
Můžete popsat postup, jakým navrhujete, vy-
tváříte, volíte nebo kupujete obal?

Guillaume Lebert:
Na prvním místě jsou samozřejmě spotřebitelé 
a  udržitelnost. Nemá však smysl vyvíjet obal, 
který by neuspokojil spotřebitele (a dokonce by 
nám to dali posléze najevo tím, že by si produkt 
nekoupili). Učinili jsme také velmi silný závazek 
k  udržitelnosti, jako jsou redukce panenského 
plastu nebo recyklovatelnost, takže každou 
změnu spojenou s  balením činíme s  ohledem 
právě na toto. A nikdy to není spotřebitel versus 
udržitelnost, vždy je to „obojí nebo najděte jiné 
správné řešení“, pokud to tak mohu říci. Poté 
testujeme životnost našich obalů: při jejich vý-
robě, formování v  našem závodě, manipulaci 
po dopravnících, přepravě (včetně pádových 

zkoušek), vystavení na regálu, samozřejmě při 
použití u spotřebitelů a sledujeme i konec 

životnosti ve spolupráci s třídicími a re-
cyklačními společnostmi.

obsahu (PCR), podpory přechodu na koncen-
trovanější formy produktů a  používání alter-
nativních materiálů v  případech, kdy to bude 
dávat smysl. Odhadujeme, že tato strategie 
zabrání použití více než 300  000 tun panen-
ského plastu. Přesněji řečeno: naše obchodní 
jednotka, Fabric Care Europe, se zavázala snížit 
používání plastových obalů o 30 % do roku 2025 
oproti roku 2018. Jedním příkladem, na kterém 
vám mohu ukázat, jak to děláme, je obal našich 
pracích kapslí. Těžký neprůhledný zelený PET 
obal jsme nahradili sáčky, což má za následek 
o 75 % méně plastových obalů a roční úsporu 
2000 tun plastu jen v Evropě.

Svět balení:
Co podnikáte v  oblasti opětovného použití 
a recyklace?

Guillaume Lebert:
Spolu s  Terracycle je Ariel součástí systému 
Loop, inovativního pilotního projektu, jehož 
cílem je vytvořit cirkulární strukturu, něco 
jako systém doplňování mléka. Toto řešení 
je výhodnější pro naše spotřebitele, 
kteří nemusí do obchodů chodit 
s  větším množstvím prázdných 
lahví, a zároveň zaručuje nej-
vyšší úroveň bezpečnosti 
našich výrobků.

A  recyklace… Zatímco 
omezování plastů je nej-
větším pozitivním dopa-
dem, který můžeme v  obalech 
na základě LCA jako společnosti 
udělat, ve svých Cílech 2030 jsme 
deklarovali, že 100 % našich obalů bude 
do roku 2030 recyklovatelných nebo znovu po-
užitelných. V  Evropě jsme ještě urychlili tento 
závazek – například značka Ariel stanovila spl-

nění závazku na rok 2022. Jedním příkladem 
jsou opět kapsle, kde jsme plně změnili 

materiál obalů polystyrenu (PS) na po-
lypropylen (PP). PS není systémově 

materiálově recyklován nikde 
v Evropě, zatímco PP je recyk-

lován ve většině (a  brzy ve 
všech) evropských ze-

mích. Přebíráme také 
odpovědnost za 

používání re-
cyklovaných 

Svět balení:
Existují nějaké materiály, tvary nebo specifi-
kace obalů, které preferujete?

Guillaume Lebert:
Řekl bych, že to závisí na kategorii produktu 
a  funkčnosti, kterou chceme obalům poskyt-
nout pro naše spotřebitele. Může to být le-
penkový nebo plastový obal. Nezapomínejme 
třeba, že plastové obaly umožňují hmotnostní 
úsporu při přepravě produktu, což má za násle-
dek nižší emise CO2 při přepravě než použití al-
ternativních obalových materiálů s podobnými 
funkcemi. Rozhodně se však chceme vyhnout 
nadměrnému používání plastů. Využíváme 
vědu k definování našich akčních plánů, takže na 
základě hodnocení životního cyklu balení LCA se 
snažíme řídit zásadami: redukovat, znovu použít 
a recyklovat. Tato 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 
jsou to, co hraje roli v naší strategii balení.

Svět balení:
Co zmiňovaná 3 R znamenají konkrétně v po-

jetí Procter & Gamble?

Guillaume Lebert:
Začnu redukcí: Snížení užívaného 

množství panenských plastů do 
roku 2030 o polovinu je zajisté 

ambiciózní cíl, kterého plá-
nujeme dosáhnout v naší 

Globální ambici 2030 
p ro s t ř e d n i c t v í m 

odlehčení, zvý-
šení recyk-

l ova n é h o 

„Měl b
yste vidět tu

 jis
kru

 

v očích kolegů, když 

přijd
eme s novým pro

jektem 

v rá
mci u

držite
lnosti.“

Foto (2x): Procter & Gamble
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Svět balení:
Jaká sdělení nebo témata komuni-
kujete se zákazníkem prostřednic-
tvím obalů a etiket?

Guillaume Lebert:
Opravdu záleží na tom, co konkrétní 
značka představuje a  proč ji spotřebi-
telé používají. Každá naše značka má 
svou vlastní identitu a důvod existence, 
proto by bylo příliš obsáhlé odpovídat za 
každou z nich. Ale existují stejná sdělení na 
každém z našich štítků – například pokyny 
k použití pro dosažení nejlepších výsledků 
a všechny regulační prvky pro bezpečné 
použití a také informace pro spotřebitele. 
Čeho jste si v poslední době možná všimli, 
je zmíněná „recyklovatelnost“ na většině na-
šich obalů v našem portfoliu Fabric Care. Naší 
rolí je nejen navrhovat a dodávat recyklovatelné 
obaly, ale také komunikovat potřebu recyklace 
směrem k našim spotřebitelům. Naším zájmem 
pro planetu je, aby všechny plasty uvedené na 
trh byly znovu použity nebo recyklovány.

Svět balení:
Je obtížné přenést na obal všechny zákonné 
informace podle požadavků jednotlivých zemí?

Guillaume Lebert:
Právní informace napsané na obalu jsou defino-
vány směrnicemi Evropské unie nebo místními 
zákony. Samozřejmě dodržujeme zákon a zmi-
ňujeme vždy všechny prvky, které musí být na 
obalu označeny. Když spotřebitelé požadují 
více, a  prostor na obalu je omezený, přidáme 
další informace na náš web.

Svět balení:
Vyzkoušeli jste technologii Holy-
Grail. Jaké jsou výsledky?

Guillaume Lebert:
To je úžasná technologie! Můj ko-

lega Gian De Belder vedl koalici více 
než 30 společností v rámci průkop-

nických projektů nové ekonomiky 
plastů (Foundation’s New Plastics 
Economy Pioneering Projects) na-
dace Ellen MacArthur, aby vyřešil 
jednu z  největších překážek, kterým 
čelí recyklace plastů: neúčinné tří-
dění. HolyGrail testoval použití tech-
nologie digitálního vodoznaku, aby 

přeměnil obaly na „inteligentní objekty“ 
a vyzkoušel techniku třídění, která v recyk-

lačním průmyslu byla dosud považovaná za 
nemožnou: rozlišení mezi potravinářskými 
a  nepotravinářskými obaly, obaly neprůhled-
nými a  obtížně recyklovatelnými (včetně 
černých obalů), správnými ID vícevrstvých 
obalových materiálů. Rychlejší a přesnější tří-
dění znamená, že více plastů se vrátí do obě-
hového hospodářství při mnohem vyšší kvalitě 
opětovného použití. Široké přijetí harmoni-
zované digitální technologie také umožňuje 

Opravdu záleží na tom, co konkrétní 
značka představuje a  proč ji spotřebi-
telé používají. Každá naše značka má 
svou vlastní identitu a důvod existence, 
proto by bylo příliš obsáhlé odpovídat za 
každou z nich. Ale existují stejná sdělení na 
každém z našich štítků – například pokyny 
k použití pro dosažení nejlepších výsledků 
a všechny regulační prvky pro bezpečné 
použití a také informace pro spotřebitele. 
Čeho jste si v poslední době možná všimli, 
je zmíněná „recyklovatelnost“ na většině na-
šich obalů v našem portfoliu Fabric Care. Naší 
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lega Gian De Belder vedl koalici více 
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plastů (Foundation’s New Plastics 
Economy Pioneering Projects) na-
dace Ellen MacArthur, aby vyřešil 
jednu z  největších překážek, kterým 
čelí recyklace plastů: neúčinné tří-
dění. HolyGrail testoval použití tech-
nologie digitálního vodoznaku, aby 

přeměnil obaly na „inteligentní objekty“ 
a vyzkoušel techniku třídění, která v recyk-

lačním průmyslu byla dosud považovaná za 
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 výhody „inteligentního balení“ typu end-to-end, 
včetně systémů kontroly kvality a správy zásob 
ve výrobních závodech, rychlejšího odbavení 
v  maloobchodu, skenovatelného obsahu pro 
spotřebitele nebo sledování využití materiálů 
u  recyklátorů. Megakonsorcium s  více než 85 
partnery se formuje pro HolyGrail 2.0 pod ve-
dením sdružení European Brands Association 
a zkoumá možnosti testů na trhu v roce 2021.

Svět balení:
Už jste leccos zmínil, ale jak myšlenka udržitel-
nosti celkově ovlivňuje vaši logistiku a balení?

Guillaume Lebert:
Měl byste vidět tu jiskru v  očích mých ko-

legů pokaždé, když přijdeme s  novým 
projektem v rámci udržitelnosti. Jsme 

opravdu nadšení pro to, abychom 
přinášeli do našeho portfolia 

lepší a udržitelnější obaly při 
každém našem kroku. Jak 

jsem již zmínil dříve, 
používáme LCA jako 

vědecky založený 
nástroj k  ino-

vacím v této 
o b l a s t i . 

Výhodou 
nástroje je 

sledování na-
šich obalů a  jed-

notlivých operací 
od zrodu až po konec, 

takže můžeme měřit dopad 
našich rozhodnutí v celém do-

davatelském řetězci, a i na konci 
životnosti. Někdy totiž řešení, které 

se v jedné vývojové fázi jeví dobře, 
ve skutečnosti výsledné situaci 

nepomáhá, nebo ji dokonce 
zhoršuje.

Svět balení:
Můžete být konkrétnější?

Guillaume Lebert:
Například jsme studovali kompostovatelné 
obaly. Kompostovatelný obal je určitý typ bio-
logicky rozložitelného materiálu, který během 
kompostování projde degradací. Většina obalů, 
o kterých se tvrdí, že jsou biologicky odboura-
telné, vlastně potřebuje speciální podmínky pro 
kompostování, aby se opravdu rozložily. Tedy 
vyšší teplotu než domácí kompost. Za před-
pokladu, že se ve vašem místě nachází sběrné 
místo kompostu, potřebuje lahev na biode-
gradaci asi 12 týdnů. Většina průmyslových 
kompostovacích zařízení je však postavena na 
šestitýdenní periodě. Po šesti týdnech je však 
lahev stále většinou v původním stavu. Po šesti 
týdnech se nekompostované položky odfiltrují 
z kompostu a odešlou do spalovny. Tato lahev 
tedy končí ve spalovně a nikdy kompostována 
nebude. A co je ještě horší – protože je zmiňo-
vána jako „kompostovatelná“, pozorujeme ne-
uvážené chování některých lidí, kteří je vyhazují 
do přírody. Pokud lahev skončí v  oceánu, ne-
bude se snadno biologicky odbourávat, protože 
teplota vody je příliš nízká na to, aby aktivovala 
mechanismus biodegradace. Pro tento proces 
ve vodě není ani dostatek kyslíku. Neznamená 
to, že tyto obaly nebudeme v  budoucnu po-
užívat, ale máme jasno v tom, co musí nastat, 
abychom o kompostovatelných obalech mohli 

znovu uvažovat a aby měly opravdu pozitivní 
dopad na životní prostředí.

Svět balení:
Co tvoří největší překážky při zavádění 

ekologičtějších obalů?

Guillaume Lebert:
Vždy se díváme na spotřebitele i  udržitelnost 
najednou. V některých případech bude pro naše 
spotřebitele velmi obtížné použít udržitelné ba-
lení. Nemá smysl jít do takové inovace, protože 
spotřebitelé váš produkt jednoduše nekoupí. 
I když jste odvedli skvělou práci, nikdo ji posléze 
neocení. Také jsme opatrní ohledně kvality a za-
chování integrity složení produktů, jež některé 
„ekologické obaly“ nezaručují. To je například 
důvod, proč jsme součástí systému Loop. Je 
to pohodlnější i pro naše spotřebitele, kteří ne-
musí při nákupu vracet mnoho prázdných lahví, 
a  současně mají jistotu o  nejvyšší úrovni bez-
pečnosti našich výrobků.

Svět balení:
Znamená ekologičtější obal hledání nového 
materiálu, nebo spíše úpravu stávajících ma-
teriálů – například redukci hmotnosti, změnu 
designu, monomateriálová a plně materiálně 
recyklovatelná řešení nebo redukci potiště-
ných povrchů?

Guillaume Lebert:
Naši volbu řídí jednoduše věda – hodnocení 
životního cyklu LCA nám říká, abychom se řídili 
třemi zásadami: Reduce, Reuse and Recycle. 

Prostřednictvím přímého partnerství nebo 
průmyslových sdružení jsme propojeni 
s třídicími společnostmi, recyklačními fir-

mami a ekologickými organizacemi. To nám 
pomáhá pracovat na správných přístupech, 

například pokud jde o recyklovatelnost. Nejlepší 
obaly z hlediska třídění nemusí být nutně nejjed-
nodušší na recyklaci ani to nejlepší pro spotřebi-
tele. Tím, že hovoříme o end-to-end průmyslu, 
přinášíme řešení, která umožňují nejlepší kom-
promis pro každého a  nakonec nejlepší výsle-
dek i  pro naši planetu. HolyGrail je dokonalým 
příkladem projektu, který spojuje všechny aktéry 
v obalovém průmyslu, aby ve výsledku vyvinuli 
úžasné a efektivní řešení.

Svět balení:
Dosáhli jste nějakých pokroků v  oblasti che-
mické recyklace?

Guillaume Lebert:
Náš vědec John Layman vynalezl průlomovou 
technologii, která pomocí procesu rozpouštění 
a  extrakce odstraňuje barvu, pach a  nečistoty 
z  použitého PP.  Abychom mohli rozšířit tuto 
inovaci, licencovali jsme technologii společ-
nosti PureCycle Technologies, která v  červnu 
2019 dokončila výstavbu své jednotky pro hod-
nocení vstupních surovin. V tomto roce plánuje 
otevření rozsáhlého výrobního závodu v Ohiu. 
Očekává se, že závod bude ročně produkovat 
více než 55  milionů kilogramů polypropylenu 
s parametry panenského PP. To značně podpo-
řilo poptávku po odpadním PP.

Svět balení:
Které materiály považujete do budoucna za 
nejperspektivnější?

Guillaume Lebert:
Z toho, co jsem odpověděl na vaše předchozí 
otázky, je, myslím, patrno, že neexistuje jedno 
řešení, které to všechno vyřeší. Jsem přesvěd-
čen, že jediná spása neexistuje. Tolik chytrých 
hlav pátralo a  pátrá ve sféře udržitelnosti, že 
kdyby spásné řešení existovalo, už bychom 
o  něm věděli. Vím však, že výsledky práce na 
všech řešeních, která jsem zmínil, společně 
umožní udržitelnější budoucnost.

Svět balení:
Vidíte nějaké další zajímavé trendy?

Guillaume Lebert:
Je potřeba harmonizovat náš způsob komuni-
kace o konci životnosti balení, například pokyny 
k  třídění. V  závislosti na zemi, dokonce někdy 
regionu nebo městě, nejsou pokyny pro tří-
dění stejné. I při nejlepší dobré vůli jsou někteří 
spotřebitelé ztraceni. Některé země aktuálně 
usilují o harmonizaci a rozšíření instrukcí pro tří-
dění. Pokud spotřebitelé nemusí přemýšlet, ale 
pouze ukládají všechny obaly do příslušného 
typu odpadu, sledujeme masivní nárůst shro-
mážděné tonáže, tedy materiálu pro recyklaci. 
Vím, že to vyžaduje čas a úsilí pro různé třídicí 
zařízení a ekologické organizace, ale v budoucnu 
se cirkularita obalů vyplatí. Tento přístup také 
umožňuje zveřejňovat konzistentní pokyny pro 
třídění na obalech napříč všemi společnostmi, 
což opět zvyšuje efektivitu komunikace. 

Foto: Procter & Gamble
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Inzertorial

Nákup produkčních zařízení pro indust-
riální tisk je náročnou záležitostí. V době 
pandemie koronaviru se může zdát jako 
takřka nemožný – komplikuje se přímý 
kontakt, osobní prezentace i  možnost 
sáhnout si na výtisky. Konica Minolta ale 
situaci vyřešila úspěšně po svém a orga-
nizuje živé interaktivní prezentace KM 
ON AIR z  Bratislavy. Právě tam sídlí její 
celosvětově nejmodernější showroom se 
zaměřením na nejnovější technologie in-
dustriálního tisku.

„Chceme, aby naše showroomy zůstaly pro 
naše zákazníky otevřené i v této nelehké době. 
Současná opatření jim často nedovolují osobní 
přítomnost na prezentacích. Proto jsme hledali 
cestu, jak situaci řešit. A právě tehdy jsme začali 
s interaktivními živými prezentacemi KM ON AIR. 
Bratislavský showroom pro ně byl díky svému 
zázemí ideální,“ vysvětluje zrod myšlenky ře-
ditel industriálního a produkčního tisku Konica 
Minolta Pavel Franko. 

Během vysílání je v  showroomu pěkně rušno. 
Nechybějí mikrofony, pořádné nasvícení ani ně-
kolik kamer. Ty zabírají operátory, kteří v reálném 
čase představují zákazníkům nejnovější techno-
logie. Samotný přenos má pak několik výhod – 
zákazník vidí z pohodlí vlastní kanceláře vše, co 
potřebuje, a může se ptát, na cokoliv ho zajímá. 
Zařazena jsou také krátká ilustrační videa zevnitř 

strojů. Poskytují detailní záběry na jednotlivé 
komponenty a  procesy v  jednotlivých zaříze-
ních. Díky tomu má divák komplexní pohled na 
funkčnost stroje. Často i ve větší míře, než kdyby 
byl osobně v showroomu. Z  důvodu bezpeč-
nosti totiž některé části stroje během provozu 
není možné ukázat živě.

Vzorky přímo do rukou 

Cílem prezentací Konica Minolta ON AIR je 
poskytnout komplexní pohled na konkrétní 
prezentované technologie. I  proto má zákaz-
ník k  dispozici vzorky a  nátisky buď už během 
prezentace, nebo brzy po ní. Zástupci firem 
mají totiž před prezentací možnost poslat svá 
data k tisku. Využívají k tomu softwarové řešení 

www.konicaminolta.cz

 Accurio Pro Flux od společnosti Konica Minolta. 
To bylo vytvořeno speciálně pro správu a auto-
matizaci tiskových úloh pro oddělení centralizo-
vaného tisku nebo komerční tiskárny. Stejně tak 
mohou posílat i vlastní substráty, na které chtějí 
dané vzorky vytisknout.

Bratislavský showroom otevřela Konica Minolta 
v  listopadu 2019. Výrobce etiket zaujme roll 
to roll zařízení AccurioLabel 230. Na vstupu je 
k němu přidaná UV flexo jednotka od GM na tisk 
bílé barvy. AccurioLabel 230 tak umí zabezpe-
čit plnohodnotný barevný potisk včetně bílé 
flexo barvy na různé povrchy. Mezi hlavní taháky 
showroomu patří novinka AccurioJet KM-1. Jde 
o u UV inkjetové zařízení pro tisk středně velkých 
zakázek s  variabilními personalizovanými daty 
až do formátu B2+. Zušlechtění vytištěného 
produktu hravě zvládne zařízení MGI JETvarnish 
3D Evolution vhodné i pro formáty B2 a B1. Zaří-
zení je současně vhodné i pro zušlechťování sil-
nějších materiálů až do tloušťky 800 mic. Mohou 
se jím tak zušlechtit nejen obaly knih, pozvánky 
nebo letáky, ale je také ideálním řešením pro leh-
kou kartonáž i reklamní materiály z plastu.

ON AIR
interact ive customer l ive demo

ON AIR
interact ive  customer  l ive  demo

ON AIR

KONICA MINOLTA
ON AIR
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OBALY A DESIGN

S
Současným velkým trendem u  skládaček je 

využívání nových digitálních a  zušlechťo-
vacích technologií. K zatraktivnění sklá-

daček značně přispívají i  nejnovější 
typy ražebních fólií. Vedle akcentu 

na design, který hojně využívá 
současné pokročilé techno-

logie, je druhý výrazný směr 
v designu skládaček vizuálně 

opačný. Obecně ho lze popsat 
jako minimalistický design s důra-

zem na myšlenku udržitelnosti a sou-
časné žádané ekotrendy.

MALÁ OCHUTNÁVKA INSPIRACE 
ZE SVĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ

Mezi současné zajímavé obalové po-
činy můžeme zařadit pruhovaný 

černobílý přebal Pack Funkcional 
Vino (Gráficas Salnes), který se 

stal jedním z vítězů soutěže Li-
derpack awards. Grafikou jako 

by se vracel do výrazných 
60. let, nicméně s moderním 

švihem 21.  století. Odnosný 
přebal s  průřezy obsahuje 

chladicí kbelík s lahví, kterou může 
spotřebitel vidět.

U SKLÁDAČEK 
DOMINUJE
UDRŽITELNOST 
I LUXUS

Foto: Siemer V
erpackung

Tomáš Blažíček
vývoj, technologie, systém, vedoucí 
PrePress, Top Print Packaging

„SOUBOJ DIGITÁLNÍCH 
A KONVENČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ“
Digitalizace je na jednu stranu pláno-
vaným krokem do budoucnosti při 
výrobě v  malých a  možná i  středních 
množstvích. Zároveň vidíme obrovský 
pokrok u  klasických technologií, které 
se pomocí chytrých řešení začínají blížit 
digitálním řešením při zachování vysoké 
produktivity.

Skládačky patří mezi spotřebitelské obaly, platí o  nich tedy 
dvojnásobně známé rčení, že obal prodává. Obal s  kvalitním 
potiskem musí zaujmout svou konstrukcí, grafikou či textem, 
protože v konkurenčním prostředí vítězí především dobrý nápad.

Jana Žižková
 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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pokrok vnímají v  oblasti grafického designu, 
který je ve znamení nástupu pokročilých digi-
tálních technologií (značení, AR, identifikace, 
counterfeiting apod.). Na druhou stranu se 
snaží v balení oprostit od některých typů mód-
ních, ale ne příliš žádoucích tendencí. „Z mého 
pohledu je mylný přechod k biodegradovatel-
ným potahům nebo náhrady vlepovaných oké-
nek vyrobených z konvenčních plastů plastem 
biodegradabilním – tohle u nás, a vlastně nikde 
v  Evropě, pokud vím, nefunguje a  jedná se 
o čistý greenwashing,“ dodává Pavel Komůrka, 
packaging innovation – sustainability coordina-
tor společnosti Orkla.

Kosmetická společnost Ryor neustále rozšiřuje 
své produktové portfolio a proměnou prochá-
zejí často i obaly, které je však potřeba vnímat 
v  celém kontextu. „Je zajímavé sledovat, jak 
vnímá krabičku grafik, tiskař, konstruktér a  zá-
kazník. První tři se s ní spíš dojatě mazlí. Hovoří 
o  laminaci, ražbě, tloušťce papíru. Zákazník 
řekne ‚hezká krabička‘, říká obchodní ředitelka 
společnosti Ryor Jana Štěpánková. A  dodává: 
„První dojem udělá grafika, další třeba ražba, ale 
vnímá krabičku jako celek. Před lety jsme se sna-
žili změnit typ papíru, který by vypadal zajíma-
věji. Nakonec jsme ale zjistili, že bychom museli 
dělat podstatné úpravy na balicích linkách, a zá-
kazník by takovou změnu nedocenil.“

Skládačky se jako obal 
hojně vyskytují i  v  boji 
proti pandemii a  i  v  sou-
těži Pro Carton Award bylo 
hned několik vítězných počinů 
tohoto typu. Zajímavě řešený byl 
například vítězný obal Face Mask Aid, 
který vyrobil Siemer Verpackung. Díky 
své konstrukci je plně funkční obal vhodný 
pro bezdotykové nasazování dýchacích masek 
v nemocničních provozech. Lze jej rychle nasa-
dit díky sklopné základně, zároveň disponuje 
protiprachovými chlopněmi s vodicími záseky 
pro osazení gum tak, aby bylo možné správně 
umístit různé typy masek.

NOVINKY SMĚŘUJÍ DO OBLASTI 
FINÁLNÍCH ÚPRAV
Zmiňme nějaký příklad i  z  českých obalových 
„luhů a hájů“. „Nové trendy lze zaznamenat pře-
devším v oblasti finálních úprav, tedy lakování 
a laminací, a to s důrazem na ekologickou udrži-
telnost a odpadové hospodářství. Novinky jsou 
v oblasti laminací na bázi škrobů, kde tento způ-
sob prezentuje oproti běžným laminacím vý-
hodu odbouratelnosti,“ domnívá se Dušan Holý, 
manager obchodu společnosti Top Print Packa-
ging, a dodává: „Zajímavé možnosti představují 
i ražba a 3D lakování. Potěšitelným faktem je, že 
s postupným inovováním technologických zaří-
zení na českém trhu se minimalizovaly kvalita-
tivní odlišnosti od globálních trhů.“

Řečené lze demonstrovat na projektu pro 
značku Asombroso od Osmanyho Laffity, kde 
za vznikem stála myšlenka o spojení módy, krásy 
a kosmetiky. Kosmetickou řadu obalů z hladké 
lepenky pojí černý minimalistický design s odliš-
nou barvou loga na víku. Atraktivitu pak dotváří 
zušlechtění technologií studené ražby Prindor 
a zdůraznění grafických prvků kombinací lesk-
lého UV laku se strukturovaným lakem. K novým 
počinům patří vývoj a  realizace obalů pro 
značku Žufánek. Hruškovice ve skleněné lahvi 
je ložena ve stříbrno-šedém vysouvacím obalu 
s bodovým paprskovitým reliéfem a výrazným 
logem společnosti.

ZUŠLECHŤOVACÍ TECHNOLOGIE 
STÁLE NA VZESTUPU
V souvislosti s rozmachem digitálního tisku do-
chází i k dalšímu rozvoji zušlechťovacích tech-
nologií, které je možné uplatňovat v souvislosti 
právě s ním. K dekorativně nejvýraznějším patří 
3D digitální lakování. Široké možnosti s  řadou 
marketingových benefitů nabízí např. technolo-
gie Scodix, která dokáže speciálním polymerem 
simulovat prakticky jakékoli typy textur povrchů 
od vlasových linií až po třeba 3D imitace kapek. 
Rozšiřující možnosti však přináší i stále populární 
ražba, kde se vedle „klasiky“ v  podobě horké, 
studené či reliéfní ražby uplatňují nové typy 
ražby digitální. Kompletní řešení digitálního pře-
nosu pokročilého typu, tedy nejenom vlastní fólii 

a  toner, 
ale i přeno-

sový stroj („di-
gitální zlatičku“) 

vyvinula společ-
nost Kurz. Proces pře-

nosu technologií Digital 
Metal se provádí před digi-

tálním barevným tiskem rych-
lostí až 2400 B2 listů za hodinu 

(v závislosti na tisku a podkladu).

Zákazníci jsou stále náročnější 
a především u skládaček vyžadují 
netradiční efekty. K novinkám spo-
lečnosti Kurz patří polotranspa-
rentní ražba Lumafin. Ve spojení 
s  podtiskem dodá produktu od-
lišné zbarvení či hloubkové efekty 
bez ohledu na úhel pohledu. Pod-
tištěné barvy pak mohou vypa-
dat, jako by byly za sklem nebo 
průhledným plastem.

UŽIVATELÉ SE K NĚKTERÝM 
INOVACÍM STAVÍ ZDRŽENLIVĚ
Jaký je pohled uživatelů obalových řešení? 
Mix technologicko-environmentálních trendů 
potvrzují například ve společnosti Orkla. U lepe-
nek obecně sledují navyšování podílu recyklo-
vaných papírových vláken a  postupný odklon 
od některých kombinovaných materiálů. Větší 

Jana
Štěpánková
obchodní ředitelka
Ryor

„NESUĎ KNIHU 
PODLE OBALU“
Vždy je vidět rozdíl v  tom, jestli prodá-
váte produkt, který si zákazník kupuje 
opakovaně, například denní krém, anebo 
je to dárková záležitost, která musí být 
„tip ťop“. Říká se: nesuď knihu podle 
obalu, ale pravda je, že obal prodává. 
A to velmi. V oboru kosmetiky se často 
používají jemné tóny, ale ty se v  regálu 
snadno přehlédnou. Třeba u Ryoru víme, 
že zákazníci často sahají prvním smě-
rem po fialové řadě Mořských řas nebo 
oranžové řadě Koenzym Q10.

Upřímně, kdybych 
měla vybírat mezi stejně 

kvalitními výrobky a  jeden 
z  nich by měl kreativní obal, nevá-

hala bych nějakou korunu i připlatit. Obal, 
který po skončení jeho prvotní 
úlohy, dodat zboží k  zákazníkovi 

v  pořádku, poslouží například 
i dětem, čtyřnohým mazlíčkům nebo 

dospělákům k  hraní 
a dalším krea tivním 

činnostem, je 
báječný.

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

Jaký je pohled uživatelů obalových řešení? 
Mix technologicko-environmentálních trendů 
potvrzují například ve společnosti Orkla. U lepe-
nek obecně sledují navyšování podílu recyklo-
vaných papírových vláken a  postupný odklon 
od některých kombinovaných materiálů. Větší 

Foto: G
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K nejčastěji využívaným a modifikovaným me-
todám proti padělání patří realizace „nevi-

ditelného“ tisku, mikrotexty, hologramy, 
různé typy kódů, štítky typu RFID, NFC 

či rozšířená realita (AR). Tyto prvky 
jsou často pro snížení pravdě-

podobnosti záměny obsahu 
kombinovány i se speciálními 

konstrukčními nebo dalšími 
smart prvky, včetně bezpečnost-

ních etiket. Dalším bezpečnostním 
systémem je ochrana proti přepisu. 

Etiketa je zajištěna před transkripcí pře-
lakováním jejího povrchu nebo zakrytím do 

transparentního ochranného lamina.

TISK A ZNAČENÍ

K

Bezpečnost
pod drobnohledem

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Lubomír 
Moudrý
specialista oddělení 
nákupu a prodeje
Eprin

„BOJ S PADĚLÁNÍM JE 
NUTNOSTÍ“
Padělání výrobků je celosvětovým pro-
blémem ve všech odvětvích a vždy záleží 
na hodnotě zboží, které se výrobce snaží 
chránit. Prvotní možností je opatřování 
těchto produktů bezpečnostní etiketou. 
Jistější variantou je ovšem po užití lase-
rového značení a gravírování pro umís-
tění čárových a 2D kódů, sériových čísel 
a log, což je sice finančně náročnější me-
toda, ale výrobci se může taková inves-
tice časem vrátit. Každopádně však už 
i použití bezpečnostní etikety může být 
prvním krokem, že si padělatel vybere 
jiného výrobce nevyužívajícího bezpeč-
nostní ochranu, kterému bude chtít ško-
dit a produkty padělat.

Jedinečná identita se produktům přiřazuje po-
mocí hromadné serializace (systém generování 
náhodného kódu, jeho aplikace a  ověřování). 
Oblíbeným zůstává i systém VOID, kde stačí eti-
ketu standardně aplikovat, v případě snahy o její 
odstranění zůstává na povrchu i odstraněné eti-
ketě nápis VOID nebo vzor čtvercové či trojúhel-
níkové šachovnice.

MIKROTEČKY ODHALÍ PADĚLKY
K velmi oblíbeným patří možnosti ověření pra-
vosti výrobků pomocí chytrých telefonů, kdy 
se po naskenování např. QR kódu telefonem 
objeví hláška o pravosti výrobku, případně další 
informace k produktu. Z pohledu bezpečnosti 
však nejde o  příliš silný prvek. Proto například 

společnost Optaglio kombinuje 
tento způsob s  využitím ho-

lografických technologií. 
Výsledkem je pro koncové 
zákazníky ověření pomocí 
chytrého telefonu, avšak 
založené na holografických 

prvcích, které zajistí ne-
padělatelnost a bezpeč-
nost technologie.

Padělání patří k  největším problémům dneška. Padělatelé necílí zdaleka 
jen na bankovky, ceniny či léčiva, ale poškozují i brandy módního oblečení, 
kabelek či elektroniky. Řadu možností, jak produkt proti padělání ochránit, 
poskytují moderní typy obalů.

Jak to funguje přímo v praxi? „Světový výrobce 
tabákových výrobků se na nás před časem ob-
rátil s problémem, který jej nejenže připravoval 
o část zisku, ale také ohrožoval na zdraví jeho zá-
kazníky. U padělků tabákových výrobků byly totiž 
ve směsích mnohokrát objeveny stopy kadmia, 
rtuti a  dalších nebezpečných látek,“ popisuje 
Libor Šustr, který má na starosti obchod ve spo-
lečnosti Optaglio. Klient zjistil, že někteří z jeho 
oficiálních distributorů prodávají vedle originál-
ních výrobků také jejich padělky. Po prozkou-
mání případu a  způsobu distribuce produktů 
bylo navrženo řešení v podobě skryté hologra-
fické bezpečnostní technologie. Zákazník na 
obaly svých produktů aplikoval mikroskopické 
holografické částice. „Tyto částice o  velikosti 
v řádu desítek mikrometrů jsou prostému oku 
neviditelné a  neinformované osoby je nejsou 
schopny odhalit. Avšak inspektoři našeho kli-
enta vybavení přenosným digitálním mikro-
skopem a  se znalostí polohy mikrohologramů 
dokáží částice nalézt a zkontrolovat tak pravost 
zboží,“ vysvětluje Libor Šustr. Jaký byl výsledek? 

tento způsob s  využitím ho-
lografických technologií. 
Výsledkem je pro koncové 
zákazníky ověření pomocí 
chytrého telefonu, avšak 
založené na holografických 

prvcích, které zajistí ne-
padělatelnost a bezpeč-
nost technologie.
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proti padělání vyvinula firma hologramy, které 
slouží jako optické bezpečnostní prvky. 
„Optický prvek lze naskenovat i mobilním 
zařízením a  ověřit pravost prostřed-
nictvím aplikace. Bezpečnostní 
prvky se často využívají v  řadě růz-
ných kombinací – viditelné, skryté, fo-
renzní, difrakční bezpečnostní prvky, vždy 
však záleží na jejich kvalitě a  míře zabezpe-
čení, které poskytují,“ vysvětluje Světlana Ho-
lečková.

NELZE PODCENIT APLIKACI ETIKET
Se zabezpečením produktů pomocí etiket má 
zkušenosti i firma Eprin. Řešení může spočívat 
v samostatně stojících zařízeních nebo mohou 
být integrována do výrobní linky. Pokud je po-
třeba etikety před aplikací opatřit tiskem, mohou 
být automatické i  poloautomatické aplikátory 
etiket doplněny i  o  termotransferové tiskárny. 
Ty před aplikací na etiketu tisknou požadované 
informace díky dodávanému softwaru pro návrh 

Bezpečnost
pod drobnohledem

Foto: Optaglio

Libor Šustr
business development, Optaglio

„QUO VADIS, 
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE?“
S  několika zákazníky pracujeme na přesunu bezpečnostní 
technologie z „krabičky“ přímo na výrobek. Cílem je, aby bez-
pečnostní technologie byla samotnou součástí výrobku, ni-
koliv jen součástí balení nebo dodatečný prvek. Od výrobců 
zabezpečení to vyžaduje nové technologické postupy a při-
způsobení se výrobním technologiím zákazníků. Naši tech-
nologové tímto směrem již postupují a  ladí technologické 
postupy, protože se to brzy jistě stane trendem.

S odhalenými distributory byla ukončena spolu-
práce. O jak velký únik v tomto případě šlo, klient 
však už nesdělil.

VYSOKÁ MÍRA OCHRANY
Dalším příkladem řešení ochrany proti padělání 
mohou být podle firmy Kurz aplikace PolyIC 
pro tištěnou elektroniku. Účinné bývá využívání 
kombinací optických prvků OVD (Optical Varia-
ble Devices), log nebo sériových čísel s digitál-
ními funkcemi, jako jsou ověření pravosti, track 
& trace nebo věrnostních programů. Samozřej-
mostí je využívání v synergii s chytrými zaříze-
ními. Fyzickým řešením pak může být aplikace 
horké nebo studené ražby přímo na produkty 
nebo jejich obaly či etikety, především tzv. tam-
per evident labels, které zabezpečují obal proti 
otevření a neoprávněné manipulaci.

„V  současnosti jsou bezpečnostní prvky velmi 
žádané v  oblasti automotivu,“ upozorňuje na 
další oblast, kde je potřeba často bojovat s pa-
dělky, business development manager společ-
nosti Kurz Svetlana Holečková. Jako ochranu 

Zde mě napadá otázka:  Čerpají 
tvůrci ochranných známek a zna-

čení i ze zkušenosti dříve objeve-
ných padělků?

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

a tisk etiket, které umožní vytvořit bezpečnostní 
štítky. Pracuje se s předdefinovanými šablonami, 
pro které nejsou potřeba speciální programy ani 
odborné kódování. Následná aplikace může být 
prováděna na standardní ploché, oválné nebo 
válcové povrchy nebo na produkty s  libovol-
nými geometrickými tvary z různého materiálu 
– lepenka, plast, sklo atd. 
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Hlavní možnosti NFC technologie v  rámci 
obalových řešení spočívají v  její dostup-

nosti v  mobilních telefonech pro stále 
širší spektrum zákazníků s  operač-

ním systémem Android nebo iOS. 
„Pouhým přiblížením telefonu 

s  NFC bez nutnosti staho-
vání aplikace zákazník může 

jednoduše získat řadu chyt-
rých funkcí – např. zobrazit pro-

duktové informace, aktivovat delší 
záruku, zakoupit si související zboží, 

spustit produktové a  instruktážní video, 
ověřit si originalitu produktu, jednoduše se 

registrovat do věrnostního systému či zúčastnit 
se zákaznických akcí, her a soutěží,“ vysvětluje 

Technologii NFC (Near Field Communication) využívají zákazníci třeba při bezkontaktním placení v obchodech 
nebo na čerpacích stanicích. Zajímavé uplatnění může mít tato technologie i  jako součást inteligentních 
obalových řešení.

NFC umožňuje 
chytré funkce
v obalových 
řešeních

SMART PACKAGING

H
Tomáš Kubíček, manažer pro 
rozvoj obchodu ve společnosti 
smart-Tec. NFC technologie přináší 
nejen zmíněnou interaktivní funkci, 
nýbrž i možnost digitalizace procesů, zís-
kání důležitých informací o zákaznickém cho-
vání a zpětné vazby od zákazníků.

Mezi konkrétními projekty, již uskutečněnými 
nebo rozpracovanými, jsou například řešení 
prémiových obalů včetně exkluzivních dárko-
vých obalů, bezpečnostní etikety nebo produk-
tové štítky. Z  těch, které realizuje smart-Tec, 
zmiňuje Tomáš Kubíček mimo jiné využití NFC 
pro stažení aplikace a registrace do věrnostního 
systému ve společnosti 3B Scientific ve Švýcar-

sku. Firma TMX v  Německu 
využívá NFC pro poskytování 

online tréninkových programů 
a  cvičení. A  existuje i  reference 

z Česka, jež se navíc dotýká problema-
tiky obalů – tuzemská společnost MIWA 

využívá NFC jako standardní součást řešení 
transportních a spotřebitelských obalů pro po-
traviny, prací prášky nebo krmiva pro domácí 
zvířata mj. s cílem minimalizovat obalový odpad.

PODROBNÉ INFORMACE O ZBOŽÍ
„Z našeho pohledu, kdy tvoříme moderní sys-
tém znovupoužitelných obalů, jsou NFC čipy 
jedním z  klíčových nástrojů pro předcházení 
vzniku odpadu. Umožňují totiž předat detailní 
informace o  zboží uvnitř znovupoužitelného 
obalu a  prakticky tak nahradit funkci potisku 
na jednorázových obalech,“ popisuje Václav 
Čapek, CTO ve společnosti MIWA.

NFC technologie může také výrazně zefektiv-
nit celý dodavatelský řetězec. „V případě MIWA 
technologie má prodejce díky NFC čipům mož-
nost sledovat prodeje produktů v reálném čase. 
Jednoduše si otevře aplikaci, kde vidí aktuální 
přehled skladových zásob, trvanlivost produktů 
a  tak dále,“ poznamenává Václav Čapek. To 
umožňuje prodejci nejen efektivněji plánovat 
objednávky, ale také snadněji předcházet plýt-
vání potravinami.

NFC čipy obecně také umožňují mít kvalitní 
přehled o  „poolu“ obalů a  jejich (znovu)pou-
žívání. „Díky těmto datům dokážeme monito-

Václav Čapek
CTO, MIWA

„CHYTRÝ NÁKUPNÍ KELÍMEK“
Zajímavé využití může mít NFC i pro koncové zákazníky. Pří-
kladem je chytrý nákupní kelímek MIWA Cup. Díky NFC čipu 
na kelímku odpadá například nutnost vážení prázdného 
obalu před nákupem. Hmotnost kelímku je jednoduše již na-
hraná v informačním systému a odečte se při nákupu sama. 
Zákazník si kelímek navíc může zaregistrovat v mobilní apli-
kaci a  mít tak přehled o  všech svých nákupech, zobrazit 
si detailní informace o  produktech včetně data spotřeby 
a mnoho dalšího. 

David Čapek
redaktor

david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Získání informací o výrobku z nálepky 
na obalu a sdílení dat dalším lidem. Je zají-

mavé kolik informací se dá scho-
vat do „samolepky“.Liduše 

Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

Odborným partnerem 
pro smart packaging je
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rovat a  zároveň 
i  maximalizovat po-
zitivní dopad systému 
na životní prostředí. Platí 
jednoduchá rovnice, že čím 
více a na čím menší vzdálenosti 
obaly obíhají v systému, tím lepšího 
‚impaktu‘ dosáhneme,“ dodává Ivana 
Sobolíková, která je ve společnosti MIWA 
odpovědná za impakt a finance.

ODLIŠIT SE NA TRHU
Vyloženě masivní rozšíření obalových řešení 
založených na NFC technologii Tomáš Kubí-
ček v dohledné době neočekává: „Podle mého 
názoru i  přes vývoj nových řešení s  tištěnou 
elektronikou bude pro většinu komerčních 
obalových řešení NFC technologie z  důvodu 
výrazně vyšších jednotkových nákladů i v dlou-
hodobém horizontu nedostupná.“ Integrace 
NFC do obalových řešení podle něj dává smysl 
například pro prémiové obaly, produkty vyža-
dující pravidelnou inspekci a  servis, produkty 
s vyšším stupněm zabezpečení proti padělání 
a  obecně produkty s  vyšší hodnotou. Pro vý-
robce má smysl investovat do nových chytrých 
interaktivních aplikací s cílem odlišit se na trhu 
a podpořit loajalitu i vyšší objemy prodejů exis-
tujících zákazníků.

„Na druhou 
stranu řešíme 
několik nových 
inovativních obalo-
vých konceptů produk-
tových i přepravních obalů 
spojených s minimalizací od-
padu v ekonomice a celoživotním 
cyklem výrobků s  využitím NFC.  Je 
pro nás inspirující, že pro nové typy 
obalů zákazníci již řeší moderní inteligentní 
řešení a zvažují inovativní progresivní funkce 
s možností digitalizace,“ uzavírá Tomáš Kubíček.

inzerce

Foto: smart-Tec
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„Chceli sme, aby 
Kláštorná Kalcia zaujala 

nielen svojou chuťou a dizajnom 
fľaše, ale aj typom použitého 

materiálu na výrobu obalu. Čo sa opäť 
pekne prepojilo aj s našou dlhodobou firemnou 

snahou o ohľaduplný prístup k životnému prostrediu. 
V prvom roku sme uviedli Kláštornú Kalcia na slovenský trh 

vo fľašiach z 50 % rPETu. Znamená to, že polovica bola tvorená 
recyklátom a tá druhá je tzv. virgin PET. Po roku sme postupne prešli na 

100 % rPET. Aktuálne sú všetky fľaše Kláštornej Kalcia vyrábané zo 100 % rPETu.“

IVANA KRÁLIKOVÁ

senior brand manažérka

Kofola ČeskoSlovensko
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Oživenie slovenskej minerálnej vody Kláštorná Kalcia a jej návrat na trh sprevádzala výrazná zmena tvaru fľaše, 
etikety, ako aj výber vhodného obalového materiálu. Kláštorná Kalcia sa tak stala jedným z československých 
priekopníkov vo využívaní rPET v nápojovom priemysle.

ZMENU DIZAJNU SPREVÁDZAL 
PRECHOD NA 100 % rPET

PŘÍPADOVÁ STUDIE

rPET 
pre nápoje
Pri zvýšených bezpečnostných štandardoch 
je možné granulát z  vy triedených, narezaných 
a umytých PET fliaš znova využiť aj pre obaly nápo-
jov. Takto upravený materiál využila aj Kofola ČeskoSlo-
vensko pri znovuuvedení minerálnej vody Kláštorná Kalcia 
na československý trh. Nakoľko rPET neznižuje komfort spo-
trebiteľov a zvyšuje ohľaduplnosť k prírode, spoločnosť je odhod-
laná pri tomto type obalu zostať.

Komfortné aj stohovateľné
Nový dizajn vychádza z  archetypálneho tvaru fľaše, je 
širší ako pôvodný a svojím dizajnom podporuje claim 
značky Kláštorná Kalcia – Pevná ako skala. V  spo-
trebiteľskom prieskume obstál pri manipulácii 
zákazníkmi veľmi dobre. Rovnako dopadli aj 
logistické testy, ktoré potvrdili, že fľaše 
v  novom obale sú stohovateľné. Re-
tailové 1,5l formáty sú balené do 
6-packu s  použitím potlačenej 
fólie. Menšie impulzné balenie 
0,5l je v 12-packu v nepotla-
čenej fólii.

V SKRATKE:

Miroslava Ondrušová
miroslava.ondrusova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

KLÁŠTORNÁ KALCIA STAVILA NA RECYKLÁT

Pri zadávaní briefu dbala Kofola 
na dizajn, ako aj na odlíšiteľnosť 
finálneho produktu na predajných 
pultoch. Dôležité bolo vymedziť sa 
voči konkurencii a zaujať. Na začiatku 
bola v hre aj pôvodná fľaša Kláštornej, 
ku ktorej v priebehu tvorivého procesu 
pribudli nové návrhy dizajnu. Prípravný 
tím preto všetky kroky robil v dvoch 
líniách – s pôvodnou fľašou aj novou.
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Kláštorná Kalcia informuje 
spotrebiteľov o type 
obalu priamo na svojich 
etiketách. Až 64 % z jej 
spotrebiteľov rozumie 
tomuto označeniu a 25 % 
z tých, ktorí Kláštornú 
Kalcia vyskúšali, vedia, 
že je vyrobená 
zo 100 % rPETu.

PÔ
SO

BIVÝ D
IZAJN S RO

ZETO
U

Ďalšie podrobnosti nájdete 

na www.klastorna.sk. 

Pozrite sa.

Identita a legenda
Pri návrate minerálnej vody Kláštorná Kalcia na predajné 

pulty hrala úlohu nielen odlíšiteľnosť voči konkurencii, osobitosť 
v očiach spotrebiteľov, ale aj vyzdvihnutie hlavných produktových 

benefitov. Identita samotnej značky vychádzala z legendy, ktorá sa spája 
s miestom, kde Kláštorná Kalcia vyviera. Nielen komunikačný brief, ale aj ten 

dizajnový bol inšpirovaný touto legendou z konca na 13. storočia. Kľúčovým 
prvkom identity je symbol inšpirovaný ornamentálnou ozdobou kruhovitého tvaru 

(rozeta), ktorá sa používala v tomto období. Rozeta je vytvorená z elementov písmen 
KK (Kláštorná Kalcia) a dá sa použiť nielen v monochromatickej, ale aj v rôznej farebnej 

kombinácii. To dáva do budúcnosti značke široké možnosti jej aplikovania. Konštrukcia ro-
zety umožňovala jej spájanie viacerými spôsobmi do rôznych vzorov, ktoré sme potom mohli 

jednofarebne, alebo aj viacfarebne dobre využiť pri ďalších aplikáciách, napríklad aj v prípade eti-
kety, fľaše, či pri tvorbe samotných brand materiálov.

Fluidum Design opäť v hre
Na dizajne samotnej fľaše spolupracovala Kofola ČeskoSlovensko opäť s produktovým 

dizajnérom z Fluidum Design Martinom Turzíkom, ktorý stojí aj za dizajnom fľaše 
Rajec. Dizajn loga a obalov má na svedomí grafický dizajnér Vladimír Ďurajka. 

Tvorivý proces bol dlhý, od prvých návrhov v septembri 2018 až po schválenie 
finálneho výkresu na začiatku roka 2019, po ktorom sa začalo testovať na 

výrobnej linke. Spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko uviedla redizajnovú 
minerálnu vodu Kláštorná Kalcia na slovenský trh v apríli 2019 a hneď 

v prvom roku prekonala pôvodne odhadované predajné ciele. 
Od začiatku roka 2020 je dostupná aj na českom trhu.

Zapadnúť do portfólia
Kláštorná Kalcia tak doplnila portfólio skupiny 

Kofola v kategórii balených vôd, do ktorej patrí 
pramenitá voda Rajec, minerálna voda Ko-

runní, Ondrášovka a Radenska. Na našom 
trhu tiež distribuuje minerálne vody 

Vincentka, Evian a Badoit.
Kláštorná Kalcia informuje 
spotrebiteľov o type 
obalu priamo na svojich 
etiketách. Až 64 % z jej 
spotrebiteľov rozumie 
tomuto označeniu a 25 % 
z tých, ktorí Kláštornú 
Kalcia vyskúšali, vedia, 
že je vyrobená 
zo 100 % rPETu.

PÔ
SO

BIVÝ D
IZAJN S RO

ZETO
U

KLÁŠTORNÁ KALCIA STAVILA NA RECYKLÁT

Úpravy pôvodnej linky
Nielen nový tvar fľaše minerálnej vody Kláštorná Kalcia, 
ale aj samotný rPET testovali v závode v Kláštore pod 
Znievom. Testom prešli aj etikety, fólia a uzáver. Nakoľko 
použité obaly mali nové rozmery, farby, dizajn aj materiál, 
bolo potrebné prestaviť niektoré časti pôvodnej výrobnej 
linky – napríklad etiketovačku. Nechýbali ani testy stability 
produktu a logistické testy.
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Hlavní téma kongresu znělo Zákazník a  obal. 
Obal je první věcí, kterou zákazník (spotře-

bitel) vidí při výběru produktu. Pomáhá 
mu pochopit, co je daný produkt, 

a  motivuje ho ke koupi výrobku. 
Ale „zákazník“ není jenom spo-

třebitel: má i B2B význam, je 
to zároveň klient. A  proto 

se řešilo na kongresu nejen 
to, co očekává od obalů spo-

třebitel, ale i jak mezi sebou firmy 
komunikují v  rámci dodavatelsko-

-odběratelských vztahů.

První blok společného dopoledního programu 
proběhl v duchu hesla Zákazník jako klient. Na-
místo jednoho klíčového řečníka zahájili kongres 
hned tři zástupci hlavních odvětví pro obalový 
trh – automotive, retailu a  FMCG.  Pozvání na 

kongres přijali Jana Volfová ze společnosti 
Škoda Auto (zástupkyně automotive), 

Jaroslav Vodáček z firmy Tesco Stores 
(zástupce retailu) a  Pavel Komůrka 

ze společnosti Orkla (zástupce 
FMCG). Mluvili o tom, co oče-

kávají od českého a  slo-
venského obalového 

průmyslu a  jaká spe-
cifika má tento 

trh ve srovnání 
s trhy v jiných 

zemích.

UDÁLOST

H

Osmý ročník kongresu Obalko se uskutečnil ve dnech 27.–28. ledna 2021 a nabídl atraktivní odborný program. 
Více než 40 řečníků inspirovalo obalové a logistické profesionály v rámci dvou desítek prezentací, případových 
studií a panelových diskuze. Vystupující přednášeli živě v Aquapalace Hotelu Prague a více než 500 profesionálů 
z českého a slovenského obalového trhu i logistiky se zúčastnilo online prostřednictvím živého přenosu. Časopis 
Svět balení se stal mediálním partnerem kongresu.

Obalko 8: 
Zákazník ve středu zájmu

K OBALŮM PATŘÍ I ÚČINNÉ BALICÍ PROCESY
Technologická a  transportní sekce byla věno-
vána tématům, jako jsou robotizace a  auto-
matizace balení nebo přepravní obaly. Sekci 
moderoval šéfredaktor časopisů Systémy Lo-
gistiky a  Svět balení Stanislav Břeň. Zajímavý 
pohled pod pokličku největšího pivovaru v  ČR 
nabídl rozhovor na téma „Jak zvládnout ple-
chovkový boom?“ s Martinou Vajskebrovou ze 
společnosti Plzeňský Prazdroj a Attilou Szábem 
ze společnosti Canpack. Následovala případová 
studie s názvem „Obal, který prodá“, kde Fran-
tišek Oľha ze slovenské agentury Cofin a Tomáš 
Kugler od dodavatele tiskových řešení Konica 
Minolta představili digitální výrobu zušlechtě-
ných obalů s přidanou hodnotou.

V  rámci další případové studie vystoupili zá-
stupci dvou různých společností – Lukáš For-
mánek z DZ Dražice a Franco Stessens z Franke 
Group – na téma, jak se jim společně s  doda-
vatelem Smurfit Kappa podařilo vyvinout mo-
nomateriálová řešení jako ideální způsob, jak 
skloubit udržitelnost s funkčností a praktičností.

Závěr sekce Technologie a transport patřil dis-
kusi. Tři zástupci významných e-shopů ze tří 
odvětví – Tomáš Haškovec z e-shopu s pet seg-
mentem Spokojenypes.cz, Jan Klička ze spo-
lečnosti Bonami a Martin Řehoř z firmy Malfini 
(bývalý Adler Czech) – se snažili společně se 
Zdeňkem Suchitrou z firmy Smurfit Kappa najít 
obalový ideál pro e-shopy.

UDRŽITELNOST: 
JAK NENIČIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Letošní novinka v  programu – sekce Udržitel-
nost – se zaměřila na koncepci oběhového hos-
podářství, chytrý design, který je optimální pro 
recyklaci, začlenění recyklovaných materiálů 
do nových obalů a minimalizaci negativních do-
padů obalů na životní prostředí.

Zmíněnou sekci zahájily dvě praktické přípa-
dové studie. Olin Novák, komerční ředitel online 
supermarketu Rohlik.cz, představil udržitelnost 
podle Rohlíku v  prezentaci „Lepší jídlo, lepší 
svět“. Následně ve společné prezentaci gene-

Společnost GfK byla v rámci kongresu partne-
rem průzkumu trhu. Hana Říhová představila 
výsledky exkluzivního průzkumu, který agen-
tura GfK realizovala v létě 2020 se spotřebiteli 
po celé Evropě na téma postoje domácností 
k plastovým obalům, třídění a recyklaci. K hlavní 
části programu patřila i  panelová diskuse. Na 
téma Spotřebitel a  obal diskutovalo společně 
s  Ladislavem Csengerim z  GfK pět klíčových 
hráčů na trhu: Pavel Hampejs (Unilever), Gab-
riela Bechynská (Mondelez), Petr Baudyš (Penny 
Market), Martin Dulava (Lineart) a  Martin Hejl 
(Thimm Pack’n’Display).

JAK MŮŽE OBAL POMOCI ZVÝŠIT PRODEJE
Sekce Marketing & design byla jako každý rok 
věnována obalům (Packaging) jako pátému P 
v marketingovém mixu vedle čtyř hlavních pa-
rametrů: Product (výrobek), Price (cena), Place 
(místo) a Promotion (propagace). Díky aktuál-
ním případovým studiím jsme se dozvěděli, jak 
obal může pomoci zvýšit prodeje.

Úvodní prezentace workshopu od Andrey Voz-
níkové z agentury NielsenIQ ukázala na konkrét-
ních příkladech značek z FMCG trhu v zahraničí, 
jaký vliv měl redesign obalu na celkový prodej. 
Konkrétní příklad z  českého trhu pak nabídla 
Gabriela Adámková z řetězce Albert, která spo-
lečně s  Martinem Dulavou z  agentury Lineart 
hovořila o vlivu nového designu obalů na prodej 
a vnímání značky Albert.

Nechyběly ani nejmodernější technologie: 
Martin Goszler (Fiala & Šebek) a  Petr Kaczor 
(Thimm pack’n’display) společně představili di-
gitální technologie ve službách obalových pro-

fesionálů, které nabízejí jak úsporu času, tak 
velký prostor pro kreativitu. Jiří Havránek 

ze společnosti Colognia press a Martin 
Bělík z  Dataline Technology v  pre-

zentaci „Já chci ten obal!“ připo-
mněli, že obal hraje důležitou 

roli i  při online prodeji. Na 
závěr workshopu mluvila Pavla 

Cihlářová z  GS1 Czech Republic 
o novince GS1 Digital Link – efektivní 

komunikaci se spotřebitelem.

redakce Světa balení
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Albert postavil nové centrum, které výrazně 
navýší jeho roční recyklační kapacitu! 
O kolik tun obalových materiálů, už dávno víte,  
protože jsem o tom psali na našem LinkedIn profilu  
už 9. února 2021.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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Pořadatel-
ská skupina 
Atoz Packaging 
zároveň chystá 
inovaci, která promění 
Obalko v  celoroční pro-
jekt. Pokud chcete sledovat 
další vývoj, můžete se registro-
vat pro e-mailové zpravodajství 
na atozregistrace.cz/obalko nebo 
sledovat webové stránky obalko.cz.  

tovali Petr Šikýř (Eko-kom), 
Hana Zmítková (Tetra Pak), 

Jan Daňsa (Alpla Group), Ondřej 
Oliva (Suez Česká republika) a Jaro-

slav Tymich (Asociace českého papí-
renského průmyslu).

CHYSTÁ SE DALŠÍ KONGRES 
I ROZŠÍŘENÍ PROJEKTU
Záznam celého kongresu Obalko ve full HD 
kvalitě je k dispozici pro registrované účastníky. 
Navíc organizátoři umožňují dodatečnou regis-
traci těm, kteří nestihli sledovat kongres živě, 
ale chtějí dodatečně dostat svoji dávku obalové 
inspirace. Stačí se zaregistrovat na obalko.cz/
registrace a organizátoři vám pošlou heslo pro 
sledování záznamu.

Pořadatelé hned po skončení kongresu Obalka 8
vyhlásili termín pro další, tentokrát devátý roč-
ník českého a  slovenského obalového kon-
gresu. Obalko 9 se bude konat 14.–15. října 2021, 
a  pokud epidemická situace dovolí, proběhne 
na tradičním místě v Aquapalace Hotelu Prague 
s  fyzickou účastí stovek obalových a  logistic-
kých profesionálů.

rální ředitelé greiner pac-
kaging Slušovice a Olma – Ivo 
Benda a  Martin Krystián – na-
stínili svůj pohled na udržitelnost 
obalů a ukázali, co spolu firmy pro ži-
votní prostředí již udělaly.

Jedna z průkopnic v oblasti posuzování život-
ního cyklu (LCA) v České republice, Marie Tichá, 
sdělila, jaké kroky by se měly podniknout, aby 
obaly byly skutečně udržitelné. Sekce Udrži-
telnost se věnovala také recyklaci. Robert Su-
chopa, vedoucí projektu Pyrekol, výzkumného 
centra UniCRE, pak přednášel o  způsobu, jak 
pomocí chemické recyklace (pyrolýzy) promě-
nit odpadní plasty na vstupní surovinu pro vý-
robu nových (recyklovaných) plastů.

Poté Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Mini-
sterstva životního prostředí, představil novou 
legislativu odpadového hospodářství ČR a  její 
dopad na tuzemský obalový trh. Zlatým hřebem 
sekce Udržitelnost byla panelová diskuse s ná-
zvem „Recyklace bez obalu!“. Co se doopravdy 
stane s obalem potom, co ho spotřebitel odhodí 
do barevného kontejneru? Na toto téma deba-

Foto (3x): Obalko 8

www.obalko.cz/obalko8
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Vše o kongresu
�  stáhněte si 52stránkovou 

přílohou s rozborem všech 
příspěvků

�  sledujte záznam 
ve full HD kvalitě

�  prohlédněte si prezentace

Ten design 
je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Proč musí psát 
složení tak malým 

písmem?

Je tento obal 
recyklovatelný?

•  reporty ze všech 
 přednášek

• názory a diskuse
• fotogalerie

Souhrn toho nejlepšího z online kongresu, 
který sledovalo více než 

500 obalových profesionálů

27.–28. 1. 2021

8
ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBALOVÉHO KONGRESU 

Hlavní téma: Spotřebitel a obal
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možná, ale do určité míry. „Firmy 
jsou opatrné, aby jejich investice 
nebyly ohroženy. Zároveň však hledají 
možnosti, jak se prezentovat, kde své 
výrobky ukázat. Pokud se situace alespoň 
částečně stabilizuje, účast firem vidím optimis-
ticky,“ uvádí Martin Videczký.

UDÁLOST

V

Koronavirus výrazně zasáhl do konání veškerých akcí po celém světě, 
ty  obalové nevyjímaje. V  období pandemie, která aktuálně stále 
trápí celý svět nejen z  pohledu zdraví, ale také ekonomicky 
a společensky, se nekonala v ČR ani okolních zemích žádná 
 významná veletržní akce. Jedním z projektů, který se vy-
dařil, i když probíhal virtuálně, byl česko-slovenský 
kongres Obalko.

Bez osahání 
to nejde.
Živé veletrhy 
a kongresy chybí všem

Petr Neckař
redaktor

petr.neckar@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Martin Šauer
CEO
Balíkobot

„V B2B SEGMENTU 
JSOU OSOBNÍ SETKÁNÍ 
KLÍČOVÁ“
Off-line akce nám moc chybí, v  B2B 
segmentu jsou osobní setkání klíčová, 
především ve výměně zkušeností a na-
vazování nových partnerství. Většina 
organizátorů na situaci reagovala zave-
dením online verzí konferencí, kterých je 
spousta, ale ne všechny se dají kvalitou 
srovnat s těmi klasickými. I my jsme se-
tkávání nahradili webináři a workshopy, 
které s partnery realizujeme. V této situa-
ci se velmi těžko dlouhodobě plánuje. 
Posouvají se termíny a  mnoho věcí se 
mění. Reagujeme na tyto změny pružně 
a využíváme příležitostí, které přicházejí. 
Například tematická média. Klademe in-
zertně důraz na online prostředí.

Obalům se bude zčásti věnovat 
připravovaný brněnský veletrh MSV. 

„Situaci s přípravou veletrhu ztěžuje ne-
jistota ohledně budoucího vývoje. Dobrou 

zprávou je, že firmy mají o veletrh jako takový 
zájem a  vnímají ho jako důležitou obchodní 
prezentaci. Chtějí se opět osobně setkávat se 
zákazníky a partnery. Věříme, že vzhledem k rea-
lizaci očkovací strategie bude ve druhé polovině 
roku umožněno konání veletrhu v tradičním roz-
sahu a  bez výrazných omezujících opatření,“ 
doufá Michalis Busios, ředitel MSV Brno.

MARKETING NAŽIVO JE NENAHRADITELNÝ
Co se týče obalových veletrhů, online prostředí 
lze pro obalový průmysl využít jako doplněk. 
„Stroje je potřeba předvést, materiály si osa-
hat a najít si čas pro neformální rozhovory. Pro 
úspěšný obchod jsou tyto aspekty klíčové,“ 

„Koro
navir a

 akce? Výpadek v pro
cesu 

získávání zakázek, zpomalení v oblasti 

inovací a
 zavádění n

ových te
chnologií.“

Některé veletrhy a kon-
gresy byly zrušeny nebo na-

hrazeny jejich online podobami. Tato 
doba nahrává elektronickým prezentacím. 

Před 10 lety by takové řešení bylo 
snad nemyslitelné. Spousta doda-

vatelů a výrobců se stáhla. Očeká-
vám, že po konci pandemie nás čeká 

nejedno překvapení.

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

Veletrhy a kongresy jsou události, na kterých 
se návštěvníci dozvídají informace např. 

o  nových produktech, dochází na nich 
ke konkrétním dohodám zástupců 

firem. Kvůli koronaviru se akce, 
kromě těch pořádaných on-

line formou, nekonají. To pro 
mnoho firem z oboru zna-

mená výpadek v  procesu 
získávání zakázek, zpomalení 

v oblasti inovací a zavádění no-
vých  technologií.

EMBAXPRINT PŘESUNUT NA ČERVEN
Pandemie se dotkla také veletrhu obalů 

a tisku EmbaxPrint, který se přesouvá na termín 
28.–30. června 2021. „O přesunu rozhodlo ve-
dení naší společnosti po konzultacích s hlavními 
partnery a vystavovateli s ohledem na aktuální 
vývoj epidemické situace. Veletrh EmbaxPrint 
tak byl přesunut již o více než rok od svého pů-
vodního plánovaného data konání. Nový termín 
jsme vybrali tak, aby nekolidoval s žádnou ob-
dobnou oborovou akcí v  tuzemsku nebo za-
hraničí,“ říká Martin Videczký, ředitel projektu 
EmbaxPrint. Věří, že v polovině roku budou pod-
mínky pro přípravu a konání veletrhu příznivější, 
včetně obnovy přeshraničního cestování tak, 
aby byla umožněna realizace veletrhu ve stan-
dardním rozsahu a bez výrazných omezujících 
opatření. To samozřejmě ale ukáže až čas.

SITUACI ZTĚŽUJE NEJISTOTA
Je zřejmé, že nejistota budoucího vývoje v kom-
binaci s delší potřebnou přípravou na veletrhy 
je hlavní překážkou. Flexibilita ze strany firem je 
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inzerce

Obalovým profesionálům už klasické veletržní a
kce chybí.

Foto
: P

etr N
eckař

popisuje Martin Videczký. Podstatou veletrhů 
je osobní setkávání. „V průběhu roku proběhlo 
několik virtuálních akcí, ale podle zpětné vazby 
velké části organizátorů nebyl tento typ setkání 
pro účastníky moc přínosný. Domnívám se, že 
marketing naživo je nenahraditelný. Tak to zů-
stane i nadále,“ tvrdí Michalis Busios.

Doplňuje, že v případě MSV bude letos kompli-
kovaná fyzická účast zámořských vystavova-
telů, kteří se veletrhu v minulých letech účastnili 
v hojném počtu. Proto pro ně organizátoři při-
pravili formu hybridních expozic, které jsou 
kombinací standardních stánků a  virtuálních 
platforem pro sjednávání online schůzek. Jak 
jsme předeslali, hybridní formou se konal i  le-
tošní kongres Obalko.

KDYŽ ZÁLEŽÍ NA TERMÍNU…
Některé akce se překládaly či překládají. Vzhle-
dem ke zhoršující se pandemické situaci se 
například Messe Frankfurt rozhodly odložit 
Texprocess Frankfurt, který se bude nově 
konat od 21. do 24. června 2022. A některé ve-
letrhy se konají jednou za dva roky. Mezi ně patří 
např. All4Pack, který se uskuteční v roce 2022. 
All4Pack Emballage Paris je pro obalové profe-
sionály velkým lákadlem. Výrazným tématem 
veletrhu bude udržitelný rozvoj.

„ZÁKAZNÍCI SI UŽ ZVYKLI 
NA DIGITÁLNÍ SVĚT“
Za hlavní nedostatek v  současnosti považuji to, že není 
možné potkávat dodavatele, hledat na akcích zajímavé firmy, 
s nimiž bychom mohli mluvit o trendech. Co se týče zákaz-
níků, vnímám, že si už zvykli na digitální svět. Objednávky 
tedy dostáváme převážně online. V České republice už nevy-
stavujeme vůbec. V zahraničí se účastníme Fachpacku, letos 
ale ještě rozhodnuti nejsme. Vše ukáže další vývoj situace. 
Hybridní formy veletrhů pro mě osobně nejsou příliš uspo-
kojivým řešením.

Lukáš Jiří Horčička
ředitel, Servisbal Obaly
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Nyní se intenzivně připravuje 
například veletrh Fachpack, ten se 

udržitelnému rozvoji bude věnovat 
také. Má se konat v  září v  Norimberku. 

Na  Fachpack bylo k  začátku března přihlá-
šeno asi 800 vystavovatelů. „V  tuto chvíli ne-

pozorujeme žádný útlum vystavovatelů. Počet 
vystavovatelů, kteří jsou registrováni zhruba půl 
roku před veletrhem, je podobný jako v  roce, 
kdy žádná koronakrize nebyla. Očekáváme 
tedy, že se počet přihlášených vystavovatelů 
bude nadále zvyšovat. Tradičně se Fachpacku 
účastní kolem 1400 vystavovatelů,“ specifikuje 
Naděžda Lichte, jednatelka společnosti PRO-
veletrhy, která v ČR zastupuje NürnbergMesse 
Group a Deutsche Messe.

POTŘEBA VIDĚT OBALY V AKCI
Je zřejmé, že online kongresy a veletrhy ty kla-
sické nikdy plně nenahradí. „Veletrh online de-
bata nenahradí, člověk potřebuje vidět obaly 
v  akci. Kongres pořádaný online formou hod-
notím jako nouzovou variantu. Osobně tím, že 
jsem nebyl na jednom z  kongresů fyzicky, tak 
jsem u  online přenosu stále bokem pracoval 
a  nemohl jsem se poslechu věnovat naplno. 
Informace jsem i v minulosti hodně vyhledával 
online, v tom se pro mě nic nezměnilo,“ sděluje 
svou zkušenost Štěpán Pultar, obalový specialis-
ta společnosti Lasvit. Doplňuje, že na veletrzích 
ho zajímají zejména informace o technologiích. 
A právě i pro jejich prezentaci jsou klasické vele-
trhy vhodným místem.

Veletržní a konferenční „průmysl“, to jsou citelně 
postižené obory. „Veletrhy se nekonají už téměř 
rok. Jejich hlavní konkurenční výhodou je osobní 
setkávání. Z reakcí firem víme, že právě osobní 
kontakt jim velmi chybí a  jeho absence se ne-
gativně projevuje na vývoji zakázek a  byznysu 
obecně,“ konstatuje Michalis Busios.

Veletrh je
 id

eálním
 m

ístem pro 

navazování n
ových obchodních kontaktů.

Foto
: P

etr N
eckař

Naděžda 
Lichte
jednatelka
PROveletrhy

„FACHPACK? O FORMĚ SE 
ROZHODNE V KVĚTNU“
V tuto chvíli pořadatel veletrhu Fachpack 
plánuje, že se veletrh uskuteční. Přípravy 
probíhají standardně, jako za bezkorono-
vých časů. Jako zlomový vidí pořadatel 
měsíc květen, kdy se rozhodne o formě 
veletrhu. Bude záležet na platných 
opatřeních. Kdyby nemohl být veletrh 
ve standardní podobě, pořadatel počítá 
s hybridní verzí. Část firem by tedy byla 
přímo na výstavišti a část by se účastnila 
online formou. Rozhodne se ale opravdu 
až v  květnu. Je však jasné, že obalové 
akce obalovým profesionálům chybí.

„Stro
je je

 potře
ba předvést, 

materiá
ly si o

sahat a
 najít 

si č
as 

pro
 neform

ální ro
zhovory.“

Události v datech
Přinášíme výčet některých připravova-
ných akcí. Upozorňujeme, že termíny 
mohou být měněny, proto doporuču-
jeme sledovat weby jednotlivých udá-
lostí nebo ucelenou agendu na portálu 
www.svetbaleni.cz.

virtual.drupa
20.–23. 4. 2021, online forma
www.drupa.com

Česko-slovenské online 
fórum Log-In
13. 5. 2021, živý přenos z Prahy
a Bratislavy
www.log-in.cz, www.log-in.sk

CCE – Corrugated & Carton
Exhibition
22.–24. 6. 2021, Mnichov
www.cce-international.com

ICE – International Converting
Exhibition
22.–24. 6. 2021. Mnichov
www.ice-x.com

EmbaxPrint
28.–30. 6. 2021, Brno
www.bvv.cz/embaxprint

Global Packaged Summit
6.–7. 9. 2021, Brusel a online
www.packagedsummit.com 

MSV
13.–17. 9. 2021, Brno
www.bvv.cz/msv

Eastlog
23.–24. 9. 2021, Praha
www.eastlog.cz

Fachpack
28.–30. 9. 2021, Norimberk
www.fachpack.de

Obalko
14.–15. 10. 2021, Praha
www.obalko.cz

Podrobný přehled 
událostí najdete 
na www.svetbaleni.cz/
agenda.



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

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

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

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.

Upoutá pozornost
v místě prodeje a odliší
vás od konkurence

%
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Mnoho firem stále poptává zaměstnance do logistiky, kterých se ale dlouhodobě nedostává. Automatická 
paletizace se nejen díky tomu stává nevyhnutelným článkem logistických a výrobních procesů.

TECHNOLOGIE

A
Automatická paletizace nepřináší uživatelům 

jen benefity, jako je rychlost, přesnost či fle-
xibilita, ale řeší často i  problémy s  nedo-

statkem kvalifikovaných pracovních sil. 
V  neposlední řadě komplexní zme-

chanizování dokáže snížit často 
ekonomické náklady a  někdy 

i nežádoucí dopady na životní 
prostředí.

Efektivnější způsoby transportu, lo-
žení a skladování vedou i ke snížení ná-

roků na skladovací prostor. Zároveň se díky 
automatizaci otevírají i vrátka k navýšení další 

kapacity výroby, nemluvě o dalších významných 
benefitech, mezi které patří úspora lidských 
zdrojů a díky využití synergie programování a au-
tomatické realizace i následné 
snížení chy-

Automatická 
paletizace:
Ve znamení 
rostoucí flexibility
Jana Žižková

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

snížení chy-

Jan Šindler
system service 
execution manager
ABB

„ABY PRVNÍ STÍHAL 
A POSLEDNÍ NEMĚL 
PRODLEVY“
Sledujeme trend flexibility. To s  sebou 
nese nutnost mít robot naprogramo-
vaný tak, aby byl schopen manipulovat 
s  rozměrově různými objekty, aniž by 
se musela linka přenastavovat. U  více-
robotových linek se tak již nebavíme 
pouze o  robotu jako takovém, ale vět-
šinou také o  kamerovém systému, 
díky němuž robot pozná, co a  kde má 
odebrat. Stejně tak je důležitý chytrý 
software, který je schopen dynamicky 
rozložit zátěž mezi více strojů. Tím se 
zamezí stavu, kdy první v řadě „nestíhá“ 
a poslední má prodlevy. Tak se předejde 
nerovnoměrnému opotřebení a zrychle-
nému stárnutí linky jako celku.

černobílá verze na tmavém podkladu

- 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
e-shop: www.papirprovsechny.cz

NOVINKA

Zelené obalové materiály
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bovosti. Další výhodou je i  mnohostrannost 
využití, kdy paletizační roboty jsou schopny ob-
sluhovat i více paletizačních linek najednou, či 
jejich schopnost detekce předmětů, inteligentní 
vidění či přesné 3D snímání.

NA PALETIZACI S ROBOTEM
Z robotů jsou nejčastěji používány paletizační 
čtyřosé manipulátory pro paletizaci přímo vy-
vinuté. Pojďme se podívat na několik příkladů. 
ABB má na trhu třeba modelové řady IRB 460, 
660 a  760, které se liší nosností a  dosahem. 
Stroje jsou jednodušší, protože mají o dva mo-
tory a převodovky méně než klasické šestiosé 
roboty, a vykazují poměrně velkou nosnost díky 
paralelogramu. Během manipulace s výrobkem 

jej vždy drží rovnoběžně s podlahou. „Dále 
se používají pro paletizaci takzvané 

paralelní roboty,“ doplňuje 
Jan Šindler z  ABB. „Ty 

mají čtyři lehká ra-
mena spojená 

v  jeden 

Foto: Stabilplastik
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Foto: Fanuc
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   výrobkům název „Ekologicky šetrný výrobek“

www.melecky.cz
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„Důležito
u ro

li v
 auto

matic
ké 

paletiz
aci h

ra
jí s

amotn
é palety.“

pracovní bod, čímž dosahují vysokých rychlostí 
pro odebírání výrobků a jejich vkládání do pře-
pravek. V neposlední řadě se pak používají kla-
sické šestiosé roboty pro výrobky, kde je nutné 
při manipulaci díl naklápět, případně někam 
 zasouvat.“

Dalším z výrobců na českém trhu je Fanuc. „Ob-
vyklé novinky zahrnují nové modely paletizač-
ních robotů, které neustále reflektují inovace 
požadované zákazníky, a to ať už z pohledu vyšší 

Ladislav Karas
majitel
Tire Logistics

„PALETY 
UNIFIKOVANÉHO TVARU 
PRO AUTOMATIZOVANÝ 
PROVOZ“
Společnost Tire Logistics využívá palety 
ve svém automatizovaném provozu. Při 
rozhodování o typu palet pro náš provoz 
zvítězilo řešení společnosti Stabilplastik, 
a to nejen z hlediska dlouhodobé udrži-
telnosti, kdy palety jsou vyráběny pouze 
z  plastového recyklátu, ale i  možnosti 
vysoké individualizace řešení pro nás 
– speciální úchyty na paletě, místo pro 
umístění RFID kódů.
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efektivity nebo většího výkonu,“ 
říká Marek Hykl a dodává: „Dále jsou 
vyvíjeny inteligentní robotické techno-
logie pro jednodušší nastavení a obsluhu 
(softwarové řešení), pro vyšší kvalitu a spo-
lehlivost procesu balení například kamerové 
systémy. Další trendy jsou takzvaná bez-
plotová otevřená pracoviště, kde je 
 bezpečnost zajištěna pomocí elek-
tronických zabezpečovacích 
senzorů. Jako o novince můžeme 
stále v případě robotické paletizace 
mluvit o kolaborativních robotech.“

PLAST MÁ V AUTOMATIZACI PŘEDNOST
Důležitou roli v  automatické paletizaci hrají 
samotné palety. I  když je obecně nejčastější 
va rianta palety ze dřeva, v automatických pro-

vozech se 
v  současnosti 
dává přednost 
paletám plastovým, 
především kvůli jejich 
charakteristikám (stálý 
tvar, neměnná hmotnost, 
absence spojovacích prvků, 
vysoká mechanická i   hygienická 
odolnost, možnost integrace chyt-
rých prvků), kterými jsou pro automa-
tické provozy prakticky předurčeny.

V posledních letech nabývá na významnosti 
rovněž prvek dopadu řešení na životní pro-
středí. Cílem je nejen snižovat uhlíkovou 
stopu při výrobě, ale také používat 
výhradně plastový recyklát. Díky 
vysoké životnosti plastových 
výrobků se investice do 
těchto řešení rychle vra-
cejí a  zákazníci benefi-
tují nejen s  ohledem na 
udržitelný růst a  požadavky 
cirkulární ekonomiky, ale i  fi-
nančně. Příkladem jsou palety spo-
lečnosti Stabilplastik, které, jak uvádí 
její jednatel Patrik Luxemburk, mají podle 
certifikace LCA o  74  % nižší dopad na životní 
prostředí v porovnání se standardní dřevěnou 
paletou. Stabilplastik ve spolupráci se společ-

Marek Hykl
sales engineer – 
Robotics
Fanuc

„NÁVRATNOST 
DO TŘÍ LET“
Obecně návratnost investice deter-
minuje velikost a  hmotnost paletizo-
vaného produktu, požadovaný výkon 
a  počet pracovních směn, ve kterých 
výroba probíhá. Obvyklý požadavek 
na návratnost u  robotické paletizace 
je dva až tři roky v případě dvou- nebo 
třísměnného provozu. Robotická ma-
nipulace je doménou velkých firem, 
jako jsou v  potravinářském segmentu 
Madeta či Hollandia. Ale reálně si dnes 
robotickou manipulaci mohou dovolit 
i střední a menší společnosti, které toho 
i hojnou měrou využívají.

Foto: A
BB

Prodeje piva v plechovkách rostou,  
premiantem jsou ležáky!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu 16. února 2021.

Jde to jednoduše  

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

nostmi Sigfox 
a  AdAstra vyvi-

nul, otestoval a  na 
trh uvedl „chytrou“ 

paletu. Chytrá paleta do-
káže ohlídat, zda je zboží 

udržováno v  požadovaných 
podmínkách (zaznamenává tep-

lotu, vlhkost, otřesy), a poskytuje ak-
tuální informace o poloze palety (včetně 

pohybu v krytých halách).

Automatická paletizace se více 
a více prosazuje na straně uži-

vatelů obalových produktů 
a  služeb. Pro ilustraci 

zmiňme logistické pneu-
centrum Tire Logistics, kde 

nový paletový systém usnad-
ňuje manipulaci s  pneumatikami, 

a  to hlavně při jejich nakládání a  vy-
kládání. Ve skladu vládnou moderní tech-

nologie, díky nimž je možné propojit datové 
systémy logistického centra a  klientů, aby 

všichni měli dokonalý přehled o stavu a pohybu 
uložených pneumatik. Speciálně vyvinuté pa-
lety umožňují skladování pneumatik na ráfcích.

„Díky auto
matiz

aci se 

otevíra
jí i 

vrá
tka k navýšení 

kapacity
 výro

by.“
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NOVINKY

Zajímavé inovace pro toto vydání pocházejí z oblasti potisku lepenek, nových materiálů nebo obalů pro segment 
e-commerce. Náměty do této rubriky můžete zasílat na svetbaleni@atozgroup.cz.

Rozpustné obaly, potisk 
lepenky, řešení pro e-shopy

DIGITÁLNÍ INKJET 
PRO POTISK VLNITÉ 
LEPENKY

vysoké rozlišení

potisk zakázkových obalů

T E C H N O L O G I E Konica Minolta představila digitální inkjetovou 
technologii na obaly z  vlnité lepenky. Stroj PKG-
675i nabízí tiskařům, marketingovým oddělením 
i majitelům značek řešení pro výrobu zakázkových 
obalů. Tiskne v malých nákladech na vlnitou i hlad-
kou lepenku, která může být v arších i předsekaná. 
Příkladem použití je malonákladový tisk na obaly 
z vlnité lepenky typu box-to-shelf na produkty pro 
osobní péči, péči o domácnost a hotová jídla, kde je 
účelem obalu produkt ochránit, propagovat a doru-
čit. Díky pěti tiskovým hlavám Memjet CMYK dosá-
hne stroj šířky tisku 1067 mm. Tiskne pestrou gra-
fiku na vlnitou lepenku v rozlišení 1 600 × 1 600 dpi 
(ve vysokém rozlišení rychlostí až 18 m/min.).

Více na www.konicaminolta.cz

OBAL 
PRO CHLAZENÉ 
ZBOŽÍ Z E-SHOPŮ

vhodný pro e-commerce

udržuje teplotu během 
přepravy

E - C O M M E R C E Společnost Mondi představila obal BCoolBox, který 
během přepravy udržuje v  chladu potraviny pod-
léhající rychlé zkáze. Podle výrobce obal z  vlnité 
lepenky s tepelnou izolací udrží potraviny chlazené 
pod 7  °C po dobu až 24 hodin bez použití chladí-
renského vozu. Vnitřní strany jsou vyloženy izolač-
ními panely z vlnité lepenky, které obklopují zásilku 
ze všech stran a přispívají k lepší izolaci. Lze použít 
i různé chladicí látky. BCoolBox je podle Mondi vyro-
ben z recyklovaného materiálu a je recyklovatelný. 
„BCoolBox znamená, že k  přepravě potravin už 
nejsou potřeba chladírenské vozy,“ říká Sofia Back-
strom, produktová manažerka pro elektronické 
obchodování společnosti Mondi.

Více na www.mondigroup.com

MATERIÁL 
ROZPUSTNÝ 
VE VODĚ

rychlá likvidace

oznámení zahájení výroby 
v ČR

I N O V A C E Společnost Solubrand, distributor produktů 
 Solubag oznámila, že zvažuje otevřít v ČR výrobu. 
Produktové novinky zahrnují ve vodě rozpustné 
nákupní tašky z netkané textilie a filmové nákupní 
tašky (cílem firmy je nahradit jednorázové plastové 
nákupní tašky), rozpustné pytle pro prádlo či roz-
pustné sáčky pro psí exkrementy. Produkty Solubag 
pocházejí z Chile od firmy Solubag. Podle distribu-
tora produkty vznikají ze zemního plynu a vápence. 
Při výrobě je vytvořen materiál na bázi polyvinylal-
koholu, nezahrnuje však ropné složky. Při likvidaci 
podle výrobce stačí zalít tašku studenou nebo 
 horkou vodou.

Více na www.solubag.cz

Novinky zpracovala 
redakce

redakce@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

SPONZOROVANÁ SEKCE



38

Č. 110 – 1–3/2021 UDRŽITELNOST

V
Válka proti plastovému odpadu sílí. Zákaz 

uvádění jednorázových výrobků z  plastu 
(plastové příbory, talíře, brčka) na trh je 

za rohem. Znepokojení lidí nad zne-
čištěním oceánů, zejména mik-

roplasty, celosvětově roste. 
Mnohé státy prosadily 

nové odpadové legislativy 
s přísnými recyklačními cíli. 

V roce 2019 dosáhla celosvě-
tová roční produkce plastů 368 

milionů tun. Očekává se, že do roku 
2050 se produkce plastů ztrojnásobí 

a bude představovat pětinu celosvětové 
spotřeby ropy. Je zřejmé, že míra mecha-

nické recyklace těžko udrží krok.

Nabízí se jedno řešení – stále v  plenkách, ale 
s obrovským potenciálem – recyklovat některé 
plasty chemicky. Chemická recyklace je pro 
plastikářský průmysl přitažlivá tím, že dokáže 

přeměnit plastový odpad, který nelze mecha-
nicky recyklovat, zpět do monomerů, které lze 
pak použít jako alternativní surovinu pro výrobu 
nových polymerů. Chemický průmysl pocho-
pil, že pokročilá recyklace má velký potenciál, 
a firmy jako Sabic, BASF, BP, Ineos a u nás Orlen 
Unipetrol už vyvíjejí své vlastní technologie.

SAÚDOVÉ UKAZUJÍ SMĚR
Saúdskoarabská společnost Sabic od začátku 
roku 2019 společně s  britským Plastic Energy, 
dodavatelem pyrolýzního oleje (Tacoil), a svými 
zákazníky pracuje na výrobě a  komercializaci 
certifikovaných cirkulárních polymerů (součást 
portfolia Trucircle). Nedávno obě společnosti 
oznámily, že plánují výstavbu první komerční 
jednotky na světě, která bude mít sídlo v nizo-
zemském Geleenu a která by měla být uvedena 
do provozu ve druhé polovině roku 2022. Sabic 
v rámci svého portfolia Trucircle už dnes nabízí 
certifikované cirkulární PE a PP polymery.

Výrobci baleného zboží sázejí na to, že chemická recyklace – zejména pyrolýza – jim pomůže 
dosáhnout  ambiciózních recyklačních cílů. Našli partnery v chemických společnostech, které 
mají nejenom know-how, ale i ochotu podílet se na inovativních projektech. V nadcházejícím 
desetiletí společně  investují miliardy. Ochránci životního prostředí jsou však k chemické 
recyklaci skeptičtí a pochybují, že se projekty rozběhnou. Nejlepší řešení je podle 
nich používat méně plastu. Jaká je tedy situace na poli chemické recyklace?

CHEMICKÁ 
RECYKLACE: 
BUDOUCNOST 
JE TADY

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
 Jaroslav 
Vodáček
CE lead packaging 
manager
Tesco

„CHEMICKÁ RECYKLACE 
JAKO ODPOVĚĎ 
NA RECYKLAČNÍ CÍLE“
Ve společnosti Tesco sledujeme vývoj 
chemické recyklace, která by v poslední 
fázi životního cyklu těžko recyklovatel-
ných plastových materiálů umožnila 
znovu materiál využít. Ve Velké Británii 
jsme stáli u zrodu pilotního projektu, kdy 
jsme pomohli sebrat odpad od našich 
zákazníků, který se následně využil opě-
tovně pro výrobu kvalitního obalu. Celé 
to navazuje na naši dlouhodobou stra-
tegii udržitelnosti, kdy jsme se zavázali 
učinit všechny obaly naší značky recyk-
lovatelnými jako součást cirkulární ekono-
miky místo toho, aby skončily na skládce 
jako odpad. Chemická recyklace může 
být odpovědí na ambiciózní cíle v oblasti 
recyklace plastových obalů a  špatného 
vnímání plastů u části veřejnosti.
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Chemická recyk-
lace tak otevírá vý-
robcům potravin zcela 
nové příležitosti pro získá-
vání recyklovaných plastů pro 
jejich obaly. Například značka 
Magnum společnosti Unilever se 
stala v srpnu 2020 pionýrem v ka-
tegorii zmrzlin, když uvedla na 
trh více než sedm milionů 
kelímků na zmrzlinu vy-
robených z certifiko-
vaného cirkulárního 
PP od společnosti Sabic. 
Aby toho nebylo málo, Uni-
lever spojil síly s firmou greiner 
a společně vyvinuly nový obal pro 
Knorr bujon v prášku také z certifiko-
vaného cirkulárního PP.  Pilotní projekt 
právě probíhá ve Francii a na trh by se měl 
dostat milion kusů.

Provoz pyrolýzy a čištění Quantafuel v dánském Skive.
Foto: BASF SE

„Chemická recyklace není v hledáčku 

pouze zahraničních společností, 

ale je přitažlivá i pro společnosti se 

sídlem v České republice.“
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Sabic potřebuje navýšit kapacity, proto od za-
čátku letošního roku ve sdíleném chemickém 
komplexu v německém Gelsenkirchenu britská 
společnost BP přeměňuje nekvalitní směsný 
odpadní plast na pyrolýzní olej, který Sabic ná-
sledně využívá k výrobě certifikovaných cirkulár-
ních polymerů pro své nové zákazníky.

EVROPANÉ DRŽÍ KROK
Potenciálu chemické recyklace si všímají ne-
jenom výrobci baleného zboží, ale i  maloob-
chodní řetězce. Společnost Tesco ve Velké 
Británii vyzkoušela materiál z portfolia Trucircle 
pro své první flexibilní obaly s  obsahem recy-
klátu. Tento pilotní projekt prokázal, že obaly 
vrácené zákazníky mohou být recyklovány zpět 
do bezpečných potravinářských obalů. Čerstvě 
nakrájené sýry ze sýrárny Bradburys se již balí 
do „cirkulární“ fólie u pultů ve vybraných obcho-
dech Tesco.

Německá chemická společnost BASF zahá-
jila v  roce 2018 projekt ChemCycling spolu se 
svými partnery: norskou společností Quanta-
fuel, která je specialistou na pyrolýzu směsného 
plastového odpadu a  čištění vzniklého oleje, 
německou firmou Pyrum a  maďarskou New 
Energy, které se specializují na pyrolýzu pneu-
matik. První komerční výrobky, které byly vyro-
beny z materiálu s přídomkem Ccycled ( jedná 
se o  obchodní značku), byly obaly na klobásy 
Gutfried a obaly na mozzarellu Zott. Společnost 
BASF pro oba obaly dodala polyamid vyrobený 
z odpadních plastů. Novinkou na trhu v prvním 
čtvrtletí roku 2021 budou farmaceutické boxy 
vyrobené z expandovaného polystyrenu Styro-
por Ccycled.

Další německá spo-
lečnost, Ineos Styro-
lution, se zaměřuje na 
chemickou recyklaci (de-
polymerizaci) polystyrenu. 
V plánu má do roku 2023 spustit 
ve Wingles na severu Francie první závod na 
recyklaci polystyrenu svého druhu. Recyklační 
zařízení by mělo být schopné zpracovat až 50 
tun postspotřebitelského polystyrenu za den. 
Nedávno také uzavřela dohodu se společností 
Ferrero o  prozkoumání možností depolyme-
rizace pro budoucí obalová řešení, která jsou 
v souladu s předpisy pro styk s potravinami.

ČEŠI VSTUPUJÍ DO HRY
Chemická recyklace není v  hledáčku pouze 
zahraničních společností, ale je přitažlivá i pro 
společnosti se sídlem v České republice. Orlen 
Unipetrol staví ve svém závodě v Litvínově tes-
tovací pyrolýzní jednotku na zpracování odpad-
ních plastů. Jak nám vysvětlil Robert Suchopa, 
projektový manažer pro oblast chemické re-
cyklace výzkumného centra Orlen UniCRE, na 
nedávném kongresu Obalko 8, budou v ní v ná-
sledujících třech letech zkoumat chemickou 
recyklaci plastů a  možnost její implementace 
do standardní výroby. Jejich ambicí je v  hori-
zontu několika let chemickou cestou recyklovat 
odpadní materiály nejen z nejbližšího okolí, ale 
pravděpodobně z  celé České republiky a  pří-
padně i dalších koutů střední a východní Evropy.

„Pro nás jako výrobce potravinových obalů je 
chemická recyklace momentálně jediná va-
rianta, jak být cirkulární a  zároveň splňovat 
vysoké požadavky na čistotu materiálu a  tím 

pádem bezpeč-
nost potravin,“ říká 
Ivo Benda, jednatel 
společnosti greiner pac-
kaging Slušovice, a  dále vy-
světluje: „Chemická recyklace je 
energeticky náročnější než mecha-
nická. Proto i nadále spolupracujeme 
na zdokonalení mechanické recyklace, 

Ivo Benda
 jednatel
greiner packaging 
Slušovice

„MUSÍME MÍT 
JISTOTU ZDRAVOTNÍ 
NEZÁVADNOSTI“
Cirkulární ekonomika (CE) je založena 
na eliminaci plýtvání a využití produktu 
i poté, co splnil svou primární funkci. Re-
cyklace je jedním ze zásadních nástrojů 
CE. I  my v  greineru principy CE ctíme 
a  podporujeme. Pokud však chceme 
používat recyklát pro naše výrobky, pak 
s ohledem na jejich přímý styk s potra-
vinami musíme mít jistotu, že jsou abso-
lutně zdravotně nezávadné. Pro použití 
recyklátu do obalů pro potraviny tak po-
třebujete pozitivní stanovisko Evrop-
ského úřadu pro bezpečnost potravin. 
Kromě PET zatím žádný jiný mechanický 
recyklát toto stanovisko nezískal. Me-
chanická recyklace má momentálně tu 
nevýhodu, že nedokáže zajistit dokona-
lou čistotu jak na vstupu (zpracovávaný 
plastový odpad), tak ani na výstupu, tedy 
v  podobě finálního regranulátu použí-
vaného následně pro výrobu například 
obalů pro potraviny. Tento problém zatím 
řeší chemická recyklace, která polymer 
(plast) rozloží na monomer (většinou 
v podobě oleje), z kterého se následně 
vyrábí nový, 100% čistý polymer.

V našich výzkumných centrech vyvíjíme moderní metody pro 
budoucnost, zdokonalujeme technologii chemické recyklace 
a také pro Vás stavíme cestu k udržitelnému rozvoji!

Váš obchodní partner
ORLEN Unipetrol

Na cestě
k udržitelné
budoucnosti

We strive to ensure sustainable development
within the industry and beyond.

Prototyp potravinářského obalu vyrobeného ze 100% chemicky recyklovaného materiálu.  
Foto: Zott
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Přestože vyhlídky vypa-
dají růžově, ochránci život-

ního prostředí jsou k chemické 
recyklaci skeptičtí a  pochybují, 

že se všechny projekty rozběhnou. 
Tvrdí, že ekonomický výhled chemické 

recyklace je velmi nejistý a že celý koncept 
je velmi rizikový. Nízké ceny fosilních paliv 

budou nadále udržovat nízké výrobní náklady vir-
gin polymerů, což poškozuje tržní hodnotu recyklo-

vaného plastu. To platí jak pro mechanickou recyklaci, 
tak i pro chemickou recyklaci, avšak chemická recyklace 

je vystavena většímu riziku, protože technologie je ve srov-
nání s mechanickou recyklací mnohem méně zavedená 

a je zatím potřeba investovat nemalé částky do infra-
struktury a  rozvoje trhu. Navíc environmentalisté 

předpokládají, že investiční fondy nebudou chtít 
investovat do ropného a plastikářského prů-

myslu. Výsledkem by mohl být nedostatek 
kapitálu na investice do podobných 

projektů, další snižování cen ropy 
a  zemního plynu a  podkopávání 

sekundárního trhu s  plasty. 
Podle nich není chemická 

recyklace cestou a  ne-
zbude nám nic jiného 

než jednoduše 
používat méně 

plastu.

CHEMICKÁ RECYKLACE MÁ I SVÉ ODPŮRCE
nicméně jsme 

přesvědčení,  že 
chemická recyklace 

bude mít nenahraditelnou 
roli i v budoucnu, a to u plastů, 

které nebude možné recyklo-
vat mechanicky.“ Nad budouc-

ností chemické recyklace se zamýšlí 
i  Jaroslav Vodáček, CE lead packaging 

manager společnosti Tesco: 
„Z  pohledu obalového byznysu, 

kdy jsou některé plastové materiály 
dnes těžko mechanicky recyklovatelné 

nebo jsou nerecyklovatelné, může che-
mická recyklace ponechat tato řešení, pro-

tože se objeví recyklační proces, který to řeší.“ 
Skutečnost, zda a jak se technologie chemické 
recyklace prosadí, závisí podle něj především na 
definici recyklace v evropských směrnicích: „Za 
nás je však podstatné, aby změna definice recy-
klace byla dobře promyšlená a byla správným 
doplňkem ke stávající mechanické recyklaci.“

POMALÉ, ALE JISTÉ KROKY K DOSPĚLOSTI
V současné době je chemická recyklace v rané 
fázi vývoje a bude ještě chvíli trvat, než se z ní 
stane ziskový byznys. Nicméně všeobecné 
nadšení všech hráčů (s výjimkou environmen-
talistů) – spolu s vědomím, že jiné, lepší řešení 
problému, jak zpracovat mechanicky nerecyklo-
vatelné plasty, zkrátka neexistuje – znamená, že 

budeme muset 
dítě rychle zbavit 
plenek. Pilotní projekty 
se zatím vyvíjejí velmi 
slibně a  brzy dojde k  tomu, 
že na trhu nebudou výjimečné, 
ale standardní. Pokud nadšení 
vydrží na všech frontách – a  není 
pochyb o  tom, že vydrží –, můžeme 
chemickou recyklaci považovat za nápad, 
jehož čas právě přišel.

V našich výzkumných centrech vyvíjíme moderní metody pro 
budoucnost, zdokonalujeme technologii chemické recyklace 
a také pro Vás stavíme cestu k udržitelnému rozvoji!

Váš obchodní partner
ORLEN Unipetrol

Na cestě
k udržitelné
budoucnosti

We strive to ensure sustainable development
within the industry and beyond.

inzerce

Andreas Kicherer, ředitel pro strategie 

udržitelnosti německé společnosti BASF, s lahví 

pyrolýzního oleje získaného z plastového odpadu.

Foto: BASF SE
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Jsme nesmírně 
hrdí na to, že je Magnum 

celosvětově první značkou 
zmrzliny, která představila tuto 

průlomovou technologii. Jde o významný 
krok vstříc našim závazkům v oblasti udržitelnosti 
a cirkulární ekonomiky, navíc v kategorii potravin 

a zmrzlin, kde najít vhodné řešení není tak snadné. 

Michaela Franeková 

generální ředitelka pro Česko a Slovensko

Unilever
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V loňském roce značka zmrzlin Magnum začala ve svých obalech používat recyklovaný polypropylenový plast, 
produkt chemické recyklace. Nové kelímky jsou vyrobeny z certifikovaného cirkulárního polypropylenu z portfolia 
Trucircle společnosti Sabic. V roce 2020 bylo uvedeno na trh v celé Evropě 13 milionů kelímků a od roku 2021 zamíří 
do celého světa.

NOVÉ KELÍMKY MAGNUM 
NA ČESKÉM I SLOVENSKÉM TRHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Ve spolupráci 
s firmou Sabic
Na vývoji řešení ke snížení množství odpadu 
z  obalů spolupracuje Unilever s  různými společ-
nostmi po celém světě. Technologie společnosti 
Sabic posouvá Unilever blíže ke splnění závazků týkají-
cích se používání většího objemu recyklovaných materiálů. 
Recyklovaný polypropylen (PP) používaný v obalech Magnum 
se nezískává tradiční mechanickou recyklací. Ten totiž není vhodný 
pro použití v kontaktu s potravinami. Kelímky jsou vyrobené z certifi-
kovaného cirkulárního polymeru PP s certifikáty ISCC – Plus (s použitím 
přístupu hmotnostní bilance). Nové obaly jsou lehké, nenarušují organo-
leptické vlastnosti zmrzlin, splňují požadavky pro styk s potravinami 
a poskytují odolnost proti nárazu i při teplotě -20 °C.

Celé portfolio do recyklátu
Nové kelímky Magnum byly uvedeny na trh v roce 2019 
v Belgii, Nizozemsku a Španělsku v počtu 600 000 
kusů. V roce 2020 ve všech zemích EU rozšířil 
Unilever celkový počet na 13 milionů kelímků. 
V  letošním roce postupně přejde celé 
portfolio kelímků Magnum do recyklo-
vaného plastu i  v  České republice 
a na Slovensku. 

VE ZKRATCE:

CHEMICKÁ RECYKLACE PRO OBALY
 NA ZMRZLINU

Nové kelímky jsou 
označeny emblémem, 

který informuje, že Magnum 
používá recyklovaný plast. 

Důležitá je také motivace 
k následnému třídění obalů 

po použití zákazníky. Od 
roku 2019 k tomu Unilever 

spotřebitele nabádá 
výzvou „Please, recycle“.

V České republice a na 
Slovensku jsou obaly 
plně recyklovatelné, 
musí však být vhozené 
do kontejneru na plasty. 

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Aktuálně Unilever vyhodnocuje, kde 
jinde v portfoliu by toto řešení mohlo 

hrát roli, aby se snížila závislost firmy na 
nerecyklovaných materiálech. Další inovací – 

tentokrát ve spolupráci se společnostmi greiner 
a Sabic – je nově vyvinutá nádobka a víko na sypký 
bujon značky Knorr. Nový obal typu K3-F je rovněž 
vyroben ze 100% certifikovaného cirkulárního PP.
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U
Udržitelné aktivity automobilek i jejich doda-

vatelů spočívají jak ve snižování uhlíkové 
stopy, například v  rámci ekologicky 

šetrnějších přeprav, tak i  v  pod-
poře účinnější recyklace obalů. 

„Důraz na ekologické obaly 
se v  oblasti automotive 

objevil v České republice 
dříve než například v retailu 

a tento trend pokračuje,“ po-
znamenává Dalibor Vrba, mar-

ketingový specialista ve společnosti 
Servisbal Obaly. „Opakovatelné, pro-

storově úsporné, recyklovatelné,“ komen-
tuje stručně a  výstižně udržitelná obalová 

řešení Petr Kříž, jednatel společnosti TBA Plas-
tové obaly. Na pořadu dne je podle něj mimo jiné 
rozvoj vratných obalů vyrobených z recyklátu.

Požadavek na udržitelnost je chápán stále více 
komplexně a  uplatňuje se napříč automobilo-
vým odvětvím. „Průmysl požaduje holistický 
přístup v  celém hodnotovém řetězci – od vý-
roby až po likvidaci. Inovativní obalová řešení 
nabízejí vysokou úroveň ochrany produktu při 
použití co nejmenšího množství materiálu,“ vy-
světluje Armand Schoonbrood, chief operating 
officer Corrugated Solutions ve společnosti 
Mondi Group.

Důraz na udržitelnost, v níž odvětví automotive patří v kontextu celé 
ekonomiky mezi premianty, dále požadavek na komplexní služby, 
 digitalizace výroby nebo pokračující tlak na snižování nákladů. Tyto 
hlavní trendy určují nynější situaci i další přepokládaný vývoj v segmentu 
obalových řešení pro automobilový průmysl.

David Čapek
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

OBALY PRO 
AUTOMOTIVE CÍLÍ 
NA UDRŽITELNOST 
I EFEKTIVITU

Naše 
produkce 

směřuje do au-
tomobilek. Pokud jde 

o  komponenty a  výrobu, 
většinou dodáváme na linku 

v plastových přepravkách s víky, v pří-
padě elektronických součástek používáme 

přepravky s elektrostatickou úpravou. 
Plastové přepravy mají nejrůznější 

typy insertů – například z  HKP, tri-
plexu, alvea, pěnového polyetylenu, 

evolonu, polypropy-
lenového solidu 

a  jejich kom-
binací.

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

ŠIROKÝ SORTIMENT I SLUŽBY
Firmy působící v odvětví automotive očekávají 
z  hlediska obalů komplexní služby, a  kdo jim 
je dokáže poskytnout, zpravidla vyhrává. 
„Znamená to dodávky komplexního sor-
timentu obalů, tedy např. nejenom 
kartonáže, ale i  dalších obalových 
materiálů, jako jsou fólie, pěnové 
výplně, ochrana před korozí 
a  podobně od jednoho 
dodavatele,“ podotýká 
Dalibor Vrba. Kdo do-
káže navíc poskytnout 
i kvalitní servis (např. sklado-
vání obalů a dodávky několikrát 
za den podle potřeby výrobních 
linek), má větší šanci získat zakázku 
než konkurence.

FOTO: A
dam Niescioruk, U
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JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL

Podniky v  automotive jsou často prů-
kopníky v  zavádění principů Průmyslu 
4.0. „To v  praxi znamená propojování 
všech inteligentních přístrojů, výrobních 
linek a výrobků do jedné informační sítě. 
Totéž očekávají od svých dodavatelů, kteří 
se postupně budou zapojovat do těchto 
informačních systémů,“ konstatuje Dali-
bor Vrba. Výsledkem bude propojený sys-
tém mezi výrobcem a dodavatelem, který 
bude reagovat na výrobní potřeby v  reál-
ném čase a  bez nutnosti zapojení lidské 
pracovní síly.

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ VÝHODOU
Pokračující tlak na snižování nákladů pro oba-
láře zdaleka neznamená jen tlak na nižší cenu 
za jednotlivý obal. Zákazníci ze segmentu au-
tomotive očekávají od svých dodavatelů zvyšo-
vání efektivity. „To se může projevovat například 

požadavkem na univerzální obaly, do kterých 
lze zabalit více výrobků, nebo na obaly 

dokonale rozměrově přizpůsobené 
přepravě, takže se díky přesně pa-

sujícímu tvaru a rozměrům pře-
praví více výrobků najednou,“ 

objasňuje Dalibor Vrba.

Požadavek zá-
kazníků na snížení 
složitosti balení a  rozší-
ření nabídky univerzálních řešení 
pro vysoký počet komponent potvrzuje 
i  Armand Schoonbrood. „Obal musí umožňovat 
snadné oddělení různých částí od hromadných 
jednotek, přičemž je vhodný pro strojové po-
užití, aby se například zabránilo ručnímu zvedání 
těžkých předmětů,“ dodává. Vzhledem k  po-
užití lehčího a citlivého materiálu v automobi-
lových konstrukcích je zásadní rovněž ochrana 
 produktu.

INOVACE A PŘÍKLADY Z OBALOVÉ PRAXE
Firmy působící v automotive ustupují od dřevě-
ných a  kovových obalů, protože kovový prach 
a dřevěné třísky způsobují nekvalitu ve výrobě, 
jak upozorňuje Pavel Semanco, key account ma-
nager ve společnosti Schoeller Allibert Czech 

Republic. „Stále častěji se stává, že klient 
přechází z jednoduchých vratných balení 

na sofistikovanější vratné plastové ba-
lení. Příkladem může být zkušenost, 

kdy klient používá dlouhá léta 
dřevěný vratný obal, ale z dů-

vodu zvyšování požadavků 
na ochranu výrobků 

přechází na novější 
a  logisticky efek-

tivnější balení,“ 

popisuje Pavel Semanco. Jako příklad uvádí 
skládací plastový kontejner – foldable large 
container (FLC), konkrétně paletový kontejner 
Magnum Optimum v  půdorysech 1200 × 800 
nebo 1200 × 1000 mm. Firma, která jej využívá, 
může ušetřit náklady na dopravu (skládací obal 
má poměr tři plné kamiony na cestě tam, jeden 
prázdný kamion na zpáteční cestě) nebo skla-
dování (úspora skladovacích nákladů v poměru 
pět plných kontejnerů versus 14 prázdných kon-
tejnerů na jednom paletovém místě). Předností 
je i vysoká životnost (přepočítáme-li cenu tako-
vého boxu na jeden logistický cyklus, jde oproti 
dřevěným nebo lepenkovým obalům o úsporu) 
či vyšší produktivita práce umožněná snadnou 
a rychlou manipulací při skládání obalů.

Petr Kuchyňa
generální ředitel
Kiekert-CS

„INOVACE 
JAKO NUTNÁ CESTA“
Myslím, že cesta neustálých inovací 
v dnešní době není volbou, ale nutností. 
Celý automobilový segment se vyvíjí 
závratnou rychlostí, a  pokud chceme 
dostát našemu mottu „Technology that 
leads“, nové postupy a technologie pro 
nás musí být samozřejmostí.

Pokračující tlak na snižování nákladů pro oba-
láře zdaleka neznamená jen tlak na nižší cenu 
za jednotlivý obal. Zákazníci ze segmentu au-
tomotive očekávají od svých dodavatelů zvyšo-
vání efektivity. „To se může projevovat například 

požadavkem na univerzální obaly, do kterých 
lze zabalit více výrobků, nebo na obaly 
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přepravě, takže se díky přesně pa-

sujícímu tvaru a rozměrům pře-
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Jaký zvolit id
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ekologický obal?

Sledujte www.svetbaleni.c
z.
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Jmenovitě plastový kontejner Magnum Opti-
mum 1208 představuje náhradu za dosud široce 
používaný kovový kontejner gitterbox. „Hlavní 
výhodou je, že je skládací, šetří náklady při zpět-
ném transportu a skladování prázdných obalů. 
Je lehčí než kovový kontejner a  tím umožňuje 
lepší využití nosnosti kamionu. Má plné hladké 

stěny a  oproti dě-
rovanému gitterboxu 
nevyžaduje přídavné jed-
norázové balicí materiály, 
jako jsou karton, nová lepenka 
nebo plastové vaky,“ dodává 
Pavel Semanco.

Existuje i řada inovací a novinek v kategorii 
obalů z  kartonu či vlnité lepenky. Například 
společnost Servisbal Obaly vytvořila jako inova-
tivní řešení lepenkovou cívku pro návin kabelů 
a  konektorů používaných v  automotive. Jde 
o jednorázový, ale ekologicky příznivý obal pro 
zjednodušení obalového hospodářství, 100% 
recyklovatelný jednodruhový obal. Recyklace 
je velmi snadná, výhodou je i  strojově přesná 
výroba s konstantní kvalitou a pružnou reakční 
dobou.

Další obalové řešení firmy Servisbal Obaly se 
skládá z fixační mřížky a separátoru o několika 
vrstvách, obě součásti jsou vyrobeny z kvalitní 
pětivrstvé lepenky. Balená radiální ložiska se 
vkládají do rozměrově přesných otvorů v  se-
parátoru, fixační mřížka zamezí vzájemnému 
dotyku produktů a  zároveň nese váhu dalších 
vrstev, které jsou vkládány do vnějšího obalu 
z vlnité lepenky. S obaly je manipulováno ručně, 
mřížky jsou dodávány již zkompletované, pra-
covník provádějící balení tedy pouze vloží sepa-
rátor a mřížku do krabice a snadno může vkládat 
produkty do obalu. Opět jde o  jednodruhový 

obal – vlnitá 
lepenka je 
snadno recyklo-
vatelná, což odpo-
vídá závazku zákazníka 
směrem k ochraně život-
ního prostředí.

Obalové řešení BrakeBooster od 
společnosti Mondi Group chrání cit-
livé komponenty automobilů během 
přepravy. Nová konstrukce z vlnité lepenky 
nabízí lepší ochranu a vysoký stupeň plnění, 
přičemž výrazně snižuje hmotnost, spotřebu 
materiálu, čas montáže i  nároky na přepravní 
prostor v průběhu transportu. 

„ZKUŠENÝ INTERNÍ 
TÝM I OSVĚDČENÍ 
DODAVATELÉ“
Ve společnosti Škoda Auto máme pro 
vývoj obalů tým expertů s  rozsáhlými 
zkušenostmi. Na základě jejich zku-
šeností jsme schopni navrhnout ba-
lení, která na jedné straně dostatečně 
ochrání expedované díly a  vozy tak, 
aby dorazily k našim zákazníkům nepo-
škozené, a  na straně druhé nebudou 
zbytečně zdražovat naše zahraniční 
projekty. Dalším aspektem je určitě mít 
kvalitní a  prověřené dodavatele, kteří 
dodávají certifikované balicí materiály, 
ať už mluvíme o ochraně proti mecha-
nickému poškození například u kartonů 
nebo o antikorozní ochraně u fólií. Jako 
třetí zásadu bych uvedl dostatečné 
testování navrženého balení. Ve Škodě 
Auto máme přísné procesy pro testo-
vání navrženého balení, například před 
samotnou expedicí probíhají různé zá-
těžové testy a nárazové zkoušky. V kaž-
dém projektu máme také naplánováno 
několik transportních zkoušek, během 
kterých ověřujeme funkčnost navrže-
ného balení v průběhu transportu přímo 
do zahraničních závodů.

David Strnad
vedoucí logistiky značky Škoda
Škoda Auto
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Svět balení:
Nakládáte s  velkými a  ma-
lými univerzálními díly a velkými 
a malými speciálními díly. Jak tuto 
skutečnost reflektují obaly?

Jana Volfová:
Máme univerzální a speciální obaly. Univerzální 
obaly pro nás nakupuje koncern, respektive 
takzvaný Behälter Management, který se obaly 
zabývá. My si určíme, zda se určitý díl zabalí do 
velkého nebo malého obalu, podle toho se pak 
obaly dělí na GLT nebo KLT. Tyto obaly si od kon-
cernu pronajímáme.

Svět balení:
Proč si je pronajímáte?

Jana Volfová:
Univerzální palety si Škoda Auto pronajímá 
v rámci synergií v koncernu. Behälter Manage-
ment zainvestoval do pořízení UNI obalů s cílem 
co nejefektivnějšího oběhu mezi výrobními zá-
vody a dodavateli dílů. V případě, že poklesne 
výroba vozů ve Španělsku a naroste poptávka 
po vozech v Česku, jsou obaly přes systém B2B 
alokovány k zákazníkovi, který je v daný okamžik 
potřebuje. Tento princip pohybu UNI palet je 
takto koncipován celokoncernově.

Svět balení:
Můžete konkrétně popsat oběh obalů v  ře-
tězci?

Jana Volfová:
Náš dodavatel dílů si univerzální obal takzvaně 
odvolá přes B2B portál a  naše spedice mu ho 
přiveze. Dodavatel do něj uloží díl, který nevy-
žaduje speciální obal, tedy díl není pohledový, 

a  doručí ho do společnosti Škoda Auto. Přes 
sklad se díl dostane na výrobní linku, kde se za-
montuje do vozu a prázdný obal je transporto-
ván do skladu obalů. Obal se tak automaticky 
uvolní pro jiného dodavatele, který si opět přes 
B2B portál příslušný obal odvolá.

Svět balení:
Potom jsou ale specifické díly, které vyžadují 
speciální obaly…

Jana Volfová:
Mezi specifické díly můžeme zařadit postranice, 
nárazníky nebo dveře. Jde o komponenty, které 
se liší u  jednotlivých modelů, někdy dokonce 
i u  jednotlivých vozů. Takové obaly už nezajiš-
ťuje koncern, ale vyvíjíme si je a  nakupujeme 
sami. Jednotlivé koncernové značky – například 
Škoda Auto, Audi, Seat – mají pak odlišné obaly. 
V takovém případě pořádáme tendry a hledáme 
dodavatele obalu.

Svět balení:
Na co dbáte při vývoji obalu?

Jana Volfová:
Naší snahou je, aby řešení bylo co nejvíce eko-
nomické, ekologické, univerzální, chytré a  ino-
vativní. Paleta však nesmí ohrozit kvalitu dílu. 
Dalším požadavkem je dosažení maximální ka-

Jana Volfová
Škoda Auto

Jana Volfová spojila celý svůj dosavadní profesní život s výro-
bou osobních vozů Škoda.  Pro mladoboleslavskou auto-
mobilku pracuje od studií a získala zkušenosti v oblasti 
nákupu, skladování, dopravy a v zatím poslední fázi 
také při vývoji a plánování obalů. „Od našich do-
davatelů chceme, aby obalová řešení byla 
ekologická, univerzální, chytrá a  inova-
tivní,“ říká Jana Volfová.
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vývoje obalu

„Zejm
éna s nástu

pem 

elektro
mobilů

 dnes více ře
ším
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antis
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tic
kou úpra

vu obalů.“

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

pacity přepravova-
ných dílů. Čím méně 
dílů máte v  paletě, tím 
více zatěžujete trans-
portní tok, protože v  oběhu 
koluje více obalů. Paleta musí 
také splňovat bezpečnostní a  er-
gonomické prvky. Při vývoji například 
počítačově simulujeme vykládání dílů 
z palety.
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Jana Volfová:
Robotické palety máme napří-
klad ve svařovně a některé díly se 
i  roboticky zakládají. Ano, u  těchto 

palet jsou obrovské nároky na 
přesnost v  rámci všech regis-

trů. Paleta podléhá speciálnímu 
režimu a  rozměrově má ma-

ximální toleranci plus minus 
10 milimetrů. Na základě zku-

šeností s výrobou modelů Škoda 
Scala a Škoda Kamiq tyto palety ne-

jsou trendem a jejich podíl významněji 
neroste.

Svět balení:
I pro tuto skupinu obalů tedy máte speciálně 
prověřené dodavatele?

Jana Volfová:
S odborným oddělením nákupu máme zvláštní 
listiny, které nám říkají, že toto portfolio výrobců 
palet umí plastovou paletu, tato skupina dokáže 
vyrobit kovové obaly s  plastovým inzertem 
a další se soustřeďují na robotickou paletu. Tyto 
třídy dodavatelů tedy máme dopředu segmen-
továny.

Svět balení:
Velkým tématem jsou recyklované materiály. 
Jaké máte zkušenosti v této oblasti?

Jana Volfová:
Chceme, aby naše palety byly stavěny z  re-
cyklovaných materiálů. Když jsou například re-
gistry z recyklátu, znamená to nižší hmotnost, 
nižší jednicovou cenu a  rovněž úsporu oxidu 
uhličitého.

Svět balení:
Od dodavatelů oče-
káváte aktivní přístup při 
hledání nových obalových 
řešení. Jsou v  tomto směru 
dodavatelé opravdu inovativní 
a daří se jim optimalizace dílů?

Jana Volfová:
Všeobecně ano. Výběrová řízení, která máme 
na obaly, jsou víceméně celoevropská, a běžně 
tak poptáváme dodavatele z  Francie či Ně-
mecka. Nicméně 85 procent dodavatelů po-
chází z  Česka, zbytek tvoří převážně Polsko 
a  potom Německo. Je dobré mít dodavatele 
v  relativní blízkosti kvůli dopravě a  flexibilitě, 
technické připomínky v  rámci vývoje je vždy 
lepší řešit s  firmou v  Česku než v  Německu. 
A navíc s dodavateli z Česka máme dobré zku-
šenosti.

Obecně vyžadujeme, aby nám dodavatelé po-
skytli udržitelný obal, dodržovali termíny a vý-
kresovou dokumentaci, odvedli stoprocentní 
práci a komunikovali o případných problémech.

Svět balení:
Používáte v  rámci vývoje nějaké zajímavé 
technologie, například 3D tisk?

Jana Volfová:
Ten nikoliv, ale nyní jsme dohodli 
s  naší pilotní halou, že nasadíme 
virtuální dvojče. Budeme zkou-
šet zakládat virtuální díl do 
virtuální palety. Virtuální 
modelování dílů by mělo sní-
žit náročnost a  možná i  zkrátit 
čas přípravy.

Svět balení:
Kdy tento projekt naběhne do ostrého pro-
vozu?

Jana Volfová:
Počítáme, že to bude za dva roky. Jako plá-

novači jsme všechny palety nyní vyvinuli 
a další velký náběh nás čeká až s novým 

faceliftem modelu Škoda Kodiaq 
právě v roce 2023.

Svět balení:
Stále více obalů je mani-

pulováno roboticky, 
což přináší značné 

nároky na přes-
nost a  stabi-

litu obalu. Jak se 
s tím potýkáte?

Svět balení:
Berou se tyto „obalové“ vlivy v úvahu už při ná-
vrhu samotných vozů?

Jana Volfová:
Vždy plánujeme obal podle toho, jaké díly po-
třebujeme „zabalit“. Při návrhu nového vozu je 
přítomen i projektant, který vyhodnocuje infor-
mace za logistiku a obaly. Hovoříme o možných 
vlivech a kritických momentech při balení. Ze-
jména s nástupem elektromobilů dnes obecně 
více řešíme antistatickou úpravu ESD.

Svět balení:
Kolik je obalů s antistatickou úpravou?

Jana Volfová:
Přibližně osm procent. Nedáváme vždy celý 
ESD obal, ale za účelem snížení vstupní inves-
tice používáme například ESD sáček.

Svět balení:
V jakém časovém kontextu se vyvíjí nový obal?

Jana Volfová:
Máme 3D data, na jejichž základě víme, jak by 
paleta měla vypadat. Dvacet měsíců před za-
čátkem ostré výroby musíme znát koncept 
palety. Interně probíhají layoutové zkoušky 
s odbornými útvary u výrobních linek. Plánují, 
zda bude nasazeno GLT nebo KLT.  Šestnáct 
měsíců před zahájením výroby už plánovači 
obalu vědí, jaké bude přesné uchycení dílu 
v paletě. Deset měsíců před startem je k dispo-
zici prototypová paleta a víme, kolik dílů bude 

obsahovat. Probíhají různé testy včetně ná-
razových zkoušek. Čtyři měsíce před za-

hájením máme paletu zhotovenou, aby 
dodavatel, který zvítězil ve výběro-

vém řízení, dokázal obal vyrobit 
a  my měli 40 procent všech 

obalů před startem výroby.

Mondi bude vyrábět nákupní tašky  
pro Tesco z odpadního papíru řetězce! 
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na stránkách Světa balení již 3. března 2021.

Jde to jednoduše  

i z mobiluVy nečtete stránky Světa balení? 
Sledujte www.svetbaleni.cz
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Svět balení:
Recyklát se většinou 

pouze přidává. Potýkáte 
se v  tomto směru s  něja-

kými problémy?

Jana Volfová:
Na vývoji spolupracujeme s  externími 

firmami a zatím se nám nestalo, že by navr-
žený recyklát kvalitativně nebo technologicky 

neodpovídal. Finální vlastnosti vždy vyčteme 
z  technické dokumentace, která se po stadiu 
vývoje stává naším vlastnictvím. Na základě 
toho máme detailní informaci rovněž o složení 
recyklátu.

Svět balení:
Chystáte také kovovou paletu s kompozitním 
materiálem. Jak je vývoj daleko?

Jana Volfová:
Pracujeme na tom s  Technickou 

univerzitou v Liberci a jedná se o ne-
robotickou paletu na postranice. Uni-

verzitě jsme jednu poskytli, oni ji rozřezali 
a  zakomponovali kompozitní materiály na 

bázi skleněných vláken a textilie. Cílem pilotu je 
redukce hmotnosti o 40 procent, což povede 
ke značnému snížení emisí oxidu uhličitého 
při dopravě a manipulaci.

Svět balení:
O kolik se zvýší cena?

Jana Volfová:
Řekli jsme, že nechceme zla-
tou klec, ale něco, co na trhu 
nakoupíme za rozumnou cenu. Pře-
mýšlíme také o recyklovatelnosti, až se 
paleta dostane do fáze likvidace. Takže sledu-
jeme hlediska ekonomická i hlediska cirkulární 
 ekonomiky.

Svět balení:
Využíváte obaly z již ukončených projektů?

Jana Volfová:
Hodně se zaměřujeme na přestavování obalů 
ze starých modelů na nové. Příklad – čeká nás 
náběh nového vozu Škoda Fabia, a  tak jsme 
ze stávajících obalů pro tento model vyndali 
kostru, kterou po opískování dále použijeme, 
jen vložíme nové vnitřky.

Mondi bude vyrábět nákupní tašky  
pro Tesco z odpadního papíru řetězce! 
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na stránkách Světa balení již 3. března 2021.

Jde to jednoduše  

i z mobiluVy nečtete stránky Světa balení? 
Sledujte www.svetbaleni.cz
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Svět balení:
Obalovou specialitou jsou CKD, tedy kom-
pletně rozložená auta v  kontejnerech pro 
zámořskou přepravu, které jsou výhodné 
z  hlediska transportu i  cla. Probíhá zde další 
vývoj?

Jana Volfová:
To je naše chlouba. S  tímto transportním ba-
lením (4 v 1) jsme v minulosti vyhráli Obal roku 
a získali ocenění od World Packaging Organisa-
tion. Do kontejnerové jednotky na dřevěné racky 
dáme čtyři karoserie společně s díly. Takto pu-
tují do našeho závodu v Indii. Nejdříve jsme byli 
schopni naložit dvě, potom tři a  nyní vozíme 
čtyři. Pokud jde o  další vývoj, více karoserií už 

tam bohužel nedostaneme. Respektive 
asi bychom naložili pět karoserií mo-

delu Citigo, ale v  Indii mají zájem 
především o vozy Superb.

Svět balení:
Jak se kontejner přepravuje?

Jana Volfová:
Nejdříve pomocí LKW do Hamburku, tam 

se přeloží na loď, která pluje přibližně měsíc 
do Bombaje. Tam se vyloží opět na nákladní 

vůz, který je směřuje do Aurangábádu. Vzhle-
dem k těmto přepravním módům a překládkám 
musí být obal velmi odolný.

Svět balení:
Je pevně stanovena hranice, odkud a kam už 
se nedodává ve vícecestných obalech?

Jana Volfová:
Tuto hranici nám určuje koncernový Behälter 
Management. Zjednodušeně řečeno lze popsat, 
že v České republice zapíchnete kružítko, namě-
říte Turecko a uděláte kruh. Vše za touto linií se 
balí do jednocestných obalů, protože se už ne-
vyplatí vozit obal zpátky. Příliš dlouhý transport 
zabíjí cenu obalu. 

„O
bal je

 in
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e, 

která
 m

usí o
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a  charakteru zásilky,“ 
vyjmenovává Jakub 
Honzek, manažer 
námořních pře-
prav ve společ-
nosti DB Schenker. 
Nesprávně uvedený 
rozměr nebo nezapočí-
tání váhy přepravního obalu 
do celkové hmotnosti zásilky 
pak může zásadně narušit pláno-
vání nebo samotnou přepravu.

50

Jednotlivé zahraniční země mají pro dovážené 
zboží a jeho balení nezřídka odlišnou legisla-

tivu. „Dodavatelé obalových řešení musí 
umět navrhnout a  realizovat balení, 

které odpovídá povaze zboží, poža-
davkům transportu a  optimální 

ekologické zátěži, ale také le-
gislativním, klimatickým, popří-

padě hygienickým podmínkám 
požadovaným konkrétní cílovou 

zemí,“ poznamenává Tomáš Körner, 
vedoucí produktu Obaly ve společnosti 

Geis CZ.

BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ JAKO PRIORITA
Nezbytným předpokladem kvalitního export-
ního balení je fixace baleného výrobku tak, aby 
nedošlo při přepravě k jeho poškození, případně 
jiným škodám na majetku a zdraví. U větších zá-
silek jde o fixaci k paletě, respektive do bedny. 
Tím se vytvoří kompaktní přepravní jednotka, 
se kterou je možné jednoduše a bezpečně ma-
nipulovat. „Typ balení volíme vždy podle typu 
přepravy. Nejkvalitnější exportní balení vyžaduje 
námořní přeprava. V našem případě vícevrstvou 
hliníkovou fólii s dostatečným počtem jednotek 
vysoušedel a  dalších ochranných prostředků. 
Je to dáno delší dobou, po kterou je výrobek na 
cestě a  působí na něj vysoká vzdušná vlhkost 

Exportní balení 
má odpovídat 
typu zboží 
a způsobu přepravy

TRANSPORTNÍ BALENÍ

J

Balení zboží pro přepravu a  export má řadu specifik, ať již konstrukčních, 
legislativních či souvisejících s povahou transportovaného zboží a druhem 
přepravy. Při přípravě a realizaci obalu je třeba zvážit všechny faktory, 
tedy optimální rovnováhu ekologické zátěže a dostatečné ochrany 
zboží vzhledem k jeho povaze, přepravní podmínky i ekonomickou 
náročnost jak výroby, tak samotného způsobu balení.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

s obsahem soli, teplota a přetížení,“ vysvětluje 
Marek Češka, export packaging technical spe-
cialist divize Packaging ve společnosti Antalis. 
Zmíněné faktory se liší mimo jiné podle cílové 
destinace, např. rozdělení na tropické a mírné 
podnebí, nebo podle výšky mořských vln, tj. 
 koeficientů přetížení v dané oblasti.

„Ze strany zadavatelů je pak nutné přepravní 
společnosti správně předat veškeré detaily 
a náležitosti nákladu – vhodný způsob balení se 
totiž určuje podle přesných rozměrů, hmotnosti 

David Strnad
vedoucí logistiky značky Škoda
Škoda Auto

„VYUŽITÍ DAT O PŘEPRAVÁCH“
Zajímavým tématem je sběr dat o přepravovaném zboží, kde 
nás z  pohledu kvality obalů primárně zajímá, jak je s  naším 
zbožím ve které fázi transportu zacházeno a manipulováno. 
Už teď používáme tzv. dataloggery u vybraných problematic-
kých destinací, abychom věděli, jakému tlaku/zrychlení jsou 
naše díly vystavené, a průběžně optimalizujeme balení na zá-
kladě těchto zjištění. Zpřesnění těchto informací a rozfázo-
vání transportu do určitých celků nebo dostupnost informací 
online budou určitě přínosem.
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TRADIČNÍ 
I NOVÉ 

MATERIÁLY
Logistické společ-

nosti a  výrobci obalů 
čím dál více reagují na po-

žadavky ochrany životního 
prostředí. Snaží se proto vy-

užívat ekologické, recyklovatelné 
nebo znovupoužitelné materiály.

Základními nosnými materiály pro trans-
portní (exportní) obaly jsou stále dřevo a kov, 

doplněné v dnešní době sofistikovanými tech-
nologiemi i materiály. „Při realizaci přepravního 
balení se musí brát v úvahu různé potřeby. Na 
bedny, palety, výztuže a  přepravky, s  jejichž 
pomocí obaly vznikají, se používá mnoho mate-
riálů: dřevo, kovy, plast s různým chemickým slo-
žením, textil, kartonáže a  lepenka, kartonplast 

a jiné více-
materiálové 

k o m b i n a c e , “ 
objasňuje Tomáš 

Körner. Samostatnou 
kategorii představuje 

pomocný obalový mate-
riál, zahrnující nepřeberné 

množství fólií, včetně antikoroz-
ních a  ochranných fólií, antistatic-

kých a protiskluzových, výplní, vázacího 
a  fixačního materiálu, vysoušečů, protiskluzo-
vých podložek nebo činidel proti vlhkosti.

Výhledově se na trhu mohou objevit například 
odolnější a  zároveň levnější fólie nebo třeba 
fixační prvky, ale dřevo a železo zůstanou pev-
ným základem exportního balení, jak predikuje 
Jakub Honzek. „Z hlediska trendů spíše předpo-
kládáme zvyšování nároků na bezpečnost. Bude 
se muset používat více fixačního materiálu, 
zboží bude mít více fixačních bodů a podobně,“ 
pokračuje dále. Trendem z hlediska technologií 
bude nepochybně vzdálené nepřetržité sledo-
vání zásilky po celou dobu přepravy, zejména 
co se týče veličin, jako jsou teplota, vlhkost, tlak 
nebo nárazy uvnitř přepravního kontejneru.

Tomáš Körner
vedoucí produktu 
Obaly
Geis CZ

„KVALITNÍ OBAL 
ZVYŠUJE REPUTACI 
FIRMY“
Nejběžnější pohled na transportní balení 
spočívá v tom, že obal je potřebný, nic-
méně je na něm třeba ušetřit, protože 
nepřináší zisk. Ale tak to není. Kvalitní pře-
pravní obal ovlivňuje řadu věcí, od snížení 
počtu reklamací po počty zaměstnanců 
v  klientském centru i  nespokojených 
zákazníků. Takže přepravní obal vlastně 
snižuje náklady. A  naopak zvyšuje re-
putaci firmy. U exportního balení, hlavně 
pro námořní a leteckou přepravu, si firmy 
zpravidla uvědomují jeho extrémní důle-
žitost. Při jakémkoliv problému s obalem 
v cílové destinaci mohou částky za vyře-
šení vystoupat do astronomických výšek.
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ÚČINNĚJŠÍ SLEDOVÁNÍ
Zvyšují se i nároky na monitoring pohybu zboží 
a palet. „Dodavatelé paletového poolingu vyví-
její technologie pro lepší sledovatelnost obalů 
v  rámci internetu věcí (IoT),“ sděluje Slavomír 

Sýkora. Zvyšující se míra digitalizace také na-
hrává novým displejovým paletám, které 

slouží k vystavení zboží v prodejně a lze 
je sledovat přímo pomocí QR kódu.

V příštích letech můžeme oče-
kávat i  rozšíření tzv. chyt-

rých palet. V současnosti 
je ale tento segment 

trhu teprve v plen-
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Nezřídka využívaným řešením, které splňuje 
v  současnosti frekventovaný požadavek 

na udržitelnost a  cirkularitu, je paletový 
pooling. Může jít o  krátkodobý i  dlou-

hodobý pronájem palet včetně 
přepravy zboží na paletách do 

maloobchodních prodejen.

SNÍŽENÁ RIZIKA
„V této náročné době, která je 

z pohledu trhu charakteristická 
kolísavou poptávkou, novými bez-

pečnostními omezeními a  změnou 
chování spotřebitelů, potvrdil paletový 

pooling svou hodnotu při zmírnění rizik do-
stupnosti zboží. Je tomu tak díky rozsáhlé síti 

servisních center, flexibilitě dodávek a širokému 
portfoliu paletových typů ve standardizované 
kvalitě,“ vyjmenovává Frederic Rotrou, coun-
try lead ve společnosti CHEP Česká republika. 
A dodává, že řešení paletového poolingu snižuje 
capex (tj. investiční výdaje), pomáhá vylepšit 
cashflow a zvyšuje efektivitu operací a promoč-
ních akcí v obchodě. Například půlpaletová či 
čtvrtpaletová řešení pro vystavení zboží 
na prodejní ploše snižují podle Frede-
rica Rotroua přebytečnou manuální 
práci, optimalizují proces doplňo-
vání do regálů a zlepšují viditelnost 
i dostupnost produktů na prodejně.

Zvýšenou poptávku po menších formátech 
palet, tedy čtvrt- a půlpaletách, které umožňují 
mj. elegantní displejové vystavení zboží přímo 

Palety 
v cirkulárním 
toku

TRANSPORTNÍ BALENÍ

N
FOTO: LPR – La Palette

 Rouge

Řadu trendů nejen v  transportním balení urychlila pandemie koronaviru a  následně ovlivnily aktuální 
požadavky trhu. V poslední době se tak stalo ještě důležitějším efektivně doručovat produkty základní spotřeby 
a mít naplněné regály v obchodech při současném zajištění bezpečnosti provozu a nákladové i provozní efektivitě. 
Také proto roste význam kvalitativních parametrů palet včetně zajištění jejich efektivního a udržitelného toku.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

v  maloobchodní prodejně, potvrzuje Slavomír 
Sýkora, commercial & asset manager CZ/SK/HU 
ve společnosti LPR – La Palette Rouge. „Dále ne-
ustále se zvyšující úroveň automatizace výroby 
a skladů vyžaduje vyšší nároky na kvalitu palet,“ 
poznamenává. Rostou mimo jiné požadavky 
na přesnost a  pevnost palet. Platí totiž, 
že i malé rozdíly v rozměrech jednotli-
vých palet mohou firmám způsobit 
výrazné ztráty způsobené zpo-
malením nebo dokonce zasta-
vením logistických operací 
při manipulaci, sklado-
vání či přepravě palet 
se zbožím.
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kách. „Technologie sice existuje a  již ji v menší 
míře některé společnosti využívají, ale na svůj 
hlavní boom teprve čeká,“ podotýká Slavomír 
Sýkora. Chytrá paleta umožní sledovat pohyb 
zboží v  reálném čase, měřit teplotu či vlhkost 
a v případě překročení zadaných limitů odešle 
uživateli notifikaci. „Dokonce vás upozorní na 
nešetrné zacházení se zbožím. Bude i možnost 
propojit kód zboží s kódem palety a mít tak neu-
stálý přehled o tom, kde a v jakém stavu se kon-
krétní zboží nachází,“ doplňuje Slavomír Sýkora.

V dnešní době celkově roste – a nadále poroste 
– význam udržitelných logistických řetězců, 
které minimalizují negativní dopad činnosti 
podniků na životní prostředí. „To jde ruku v ruce 
se snížením spotřeby dřeva, množství odpadu 
a emisí CO2 v dodavatelském řetězci,“ doplňuje 
Frederic Routrou. Paletový pooling podle něj při-
spívá ke sdílení zdrojů v rámci dodavatelského 
řetězce a realizaci principů cirkulární ekonomiky 
v praxi, které jsou přínosné jak pro životní pro-
středí, tak pro podnikání firem.

POHLED UŽIVATELŮ: BEZPEČNĚ, 
SPOLEHLIVĚ A FLEXIBILNĚ
Jak uvádí společnost Nestlé Česko a  Sloven-
sko, při balení a expedici zboží na paletách dbá 
především na bezpečnost a vysoký hygienický 
standard. A v neposlední řadě i na náklady, které 
s paletovým hospodářstvím souvisejí. „Paletový 
pooling využíváme v  našich výrobních závo-
dech, v  sesterských společnostech i  v  našich 
distribučních centrech při většině dodávek 

k našim zákazníkům,“ konstatuje Katarína Dobi-
šová, manažerka distribuce Nestlé Česko a Slo-
vensko. Klíčové podle ní je, aby dodavatel služby 
byl profesionál a dokázal nabídnout řešení, které 
bude flexibilní, administrativně nenáročné a od-
povědné k životnímu prostředí.

Jindřich 
Hrnčiřík
manažer 
zákaznické logistiky
Coca-Cola 
HBC ČR/SR

„ZÁSADY PRO BALENÍ 
ZBOŽÍ NA PALETÁCH“
V  rámci balení a  expedice našich pro-
duktů bereme na zřetel maximální vy-
užití půdorysu palety s  přihlédnutím 
k  minimálním přesahům a  váhovému 
omezení. Cílem je zajistit bezpečnost 
při manipulaci a  transportu společně 
s  efektivním skladováním, přepravou 
a vytížením aut. Dalšími důležitými fak-
tory jsou rychlost nakládky, minimali-
zace vratek a efektivní využití obalového 
materiálu. Tím se řídíme například při 
nastavení počtu ovinu celopalet smrš-
ťovací fólií pro jednotlivá balení našich 
produktů.

Ve společnosti Coca-Cola HBC ČR/SR distribuují 
většinu své produkce na vlastních paletách. 
„S  našimi největšími partnery a  zákazníky ve-
deme paletová konta pro efektivitu při vratném 
toku nosičů,“ vysvětluje Jindřich Hrnčiřík, ma-
nažer zákaznické logistiky Coca-Cola HBC ČR/
SR.  Službu paletového poolingu využívá firma 
hlavně pro menší formáty nosičů, například DD 
palety nebo čtvrtpalety.

Při spolupráci mezi zákazníkem a dodavatelem 
paletového poolingu je podle Jindřicha Hrnčiříka 
klíčová pružnost a  spolehlivost, která umožní 
snížit firmě zásobu skladovaných palet a  spo-
lehnout se na pravidelné, předem dohodnuté 
dodávky. Dalším klíčovým faktorem je kvalita 
palet, kdy odpadne nutnost opravovat nebo 
vyřazovat palety na konci jejich životnosti, jako 
je tomu v případě standardního toku. Výhodou 
také je, že paleta v mnoha případech urazí menší 
počet kilometrů. „Například palety, které odve-
zeme s naším zbožím na Slovensko, si následně 
vyzvedneme od našeho poolingového part-
nera opět v blízkosti našeho výrobního závodu 
v Praze. Oproti těmto výhodám jsou náklady na 
poolingovou službu, které je potřeba započí-
tat do business case při rozhodování, zda tuto 
službu využít, případně v jakém rozsahu,“ popi-
suje Jindřich Hrnčiřík.
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Réagissez sur notre page 

Miroslav Dockal
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,

Miliarda 
plechovek  

pod jednou střechou
Canpack

150 000

10

1,75
100

plechovek je možné 
ve Stříbře vyrobit 
za jeden rok.

za hodinu může maximálně sjet 
z výrobní linky.

trvala výstavba nového 
výrobního areálu ve Stříbře.

ročně (1 400 tun oxidu uhličitého) se uspoří 
díky přesunu výroby Canpacku blíže k hlavnímu 
odběrateli, společnosti Plzeňský Prazdroj.

plechovek se kontroluje dvakrát na výrobní 
lince před tím, než se paleta dostane na 
závěrečnou kontrolu kvality.

ČÍSLA:

NA NÁVŠTĚVĚ

1

plechovek

měsíců

milionu kilometrů

procent

miliardu

Bývala tu rozsáhlá kasárna. V posledních letech volný areál ve Stříbře však obsazují noví „nájemníci“. 
Funguje tu hasičská zbrojnice, výjezdová základna záchranářů, sběrný dvůr, skatepark, 

ale také výrobní firmy. Čerstvý přírůstek v průmyslové zóně při výpadovce na Tachov 
představuje společnost Canpack, která od září loňského roku vyrábí hliníkové 

nápojové plechovky.

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Technika a technologie 
jsou pro nás velmi 
důležité. Ale klíčoví jsou 
lidé, pro které se snažíme 
vylepšovat podmínky. 
Osobně mám velmi rád 
aplikaci HappyOrNot. Při 
vstupu do haly může každý 
zaměstnanec kdykoliv 
kliknout na ovládací panel, 
který zaznamená jeho 
aktuální náladu. Ráno, 
když vstanu, je to první věc 
(samozřejmě po manželce), 
na kterou se dívám.
Attila Szabó
generální ředitel, 
 Canpack Czech

„HAPPY 

OR NOT“

55



Č. 110 – 1–3/2021

56

Se    díme v  zasedací míst-
nosti s názvem Humpolec. 

Člověku se nemůže nevy-
bavit jedna z filmových hlá-

šek: „Hliník se odstěhoval do 
Humpolce.“ V  budově společ-

nosti Canpack v  západočeském 
Stříbře, kterou vloni vystavěl develo-

per CTP, je hliníku opravdu plno. Zdejší 
továrna o  rozměrech 230 × 170 metrů je 

schopna produkovat až miliardu kusů nápojo-
vých plechovek ročně.

Výroba plechovek je zajímavá technologicky 
i  logisticky, ale v posledních měsících a  letech 
také obchodně a marketingově. Atraktivita to-
hoto obalu setrvale vzrůstá, a ještě ji umocnila 
pandemie, která přenesla část spotřeby piva 
z  jednoho typu kovového obalu (KEG) do ji-
ného (hliníková plechovka). Například Plzeňský 
Prazdroj uvádí, že téměř 30 % piva nyní stáčí do 
plechovek. Dodavatelem těchto obalů je právě 
firma Canpack, která v loňském roce ve Stříbře 
otevřela zbrusu nový závod za sto milionů eur. 
Blízkost k hlavnímu odběrateli je výhodná z toho 
důvodu, že plechovky lze dodávat v režimu just-
-in-time.

VYRAZIT, VYTÁHNOUT, OŘÍZNOUT, 
ZAOBLIT
Pokud vstoupíme do výroby ze stejného 
směru jako materiál, na začátku narazíme 
na obří role hliníkové slitiny. Kotouče, 
které jsou dodány z výrob v západní 
Evropě, váží přes deset tun. Na 
kamionu se proto přepravují 
pouze dva takové disky 
a v závodě se manipulují 
vysokozdvižným vo-
zíkem o  nosnosti 
16 tun.

Výrobní pro-
ces začíná na 
stroji, který vyrazí 
plechový kroužek 
a  vytvaruje základní hli-
níkovou misku. Na dno bu-
doucí plechovky také umístí 
malé číslo, podle kterého „zasvě-
cený spotřebitel“ u regálu v obchodě 
pozná, na jakém stroji byla plechovka 
vyražena. „Komponenta putuje do stroje, 
kterému říkáme body maker a jenž vytváří tělo 
plechovky,“ říká technický ředitel závodu Bart-
lomiej Paczek, který nás výrobou provází. Ple-
chovkový základ je „vytažen“ do výšky přibližně 
20 centimetrů. Pak přichází na řadu oříznutí 
horní části a zaoblení krčku tak, aby spotřebitel 
mohl svůj oblíbený nápoj pít přímo z plechovky.

Další fáze technologického procesu zahrnuje 
kontrolu nežádoucího třepení nebo drobných 
zbytků kovu v  těle plechovky. Stejně důležité 

je nanesení vnitřního potahu, jenž zabraňuje 
tomu, aby při kontaktu nápoje s plechovkou 

vznikaly nebezpečné sloučeniny, dochá-
zelo ke kvalitativní degradaci nápoje 

nebo korozi samotné plechovky, 
která může nápoj uchovávat 

i  několik let. Při výrobě se 
používají různé typy vnitř-

ního laku s atestem pro 
kontakt s  potravi-

S

Pohled do výrobní h
aly

Foto (4
×): S

ta
nislav D. B

řeň

VÝROBA 
NÁPOJOVÝCH 
PLECHOVEK

§§§
Canpack Czech, Stříbro

nou. V  této části 
výrobního procesu 
je velmi důležité, aby 
nátěr perfektně přilnul 
ke každé části plechovky. Při 
nanášení laku je tu proto také 
zařízení, které u  každého kusu 
kontroluje, že bylo naneseno dosta-
tečné množství a nemůže docházet ke 
kontaktu hliníku a nápoje.

MAT JE V KURZU
Spotřebitelský dojem z  plechovky umocňuje 
potisk. V Canpacku jej interně nazývají litoprint 
a věnuje se mu oddělení Photolito. Na přirozeně 
stříbrnou plechovku se v několika krocích nanáší 
až osm inkoustových barev tak, aby došlo k per-
fektnímu (sou)tisku. Obvykle se tisknou velké 
dávky plechovek se stejným vzorem. Lze však 
připravit menší série, kdy se tisknou dva nebo 
čtyři různé potisky. Ty pak mohou tvořit spo-

třebitelsky zajímavé produktové kompozice 
například při příležitosti svátků. Zákazníci 

mohou zvolit také potisk s  3D efekty, 
respektive úpravu plechovek pomocí 

embossingu. V poslední době jsou 
oblíbené drsnější nebo mat-

nější povrchy (kombinace 
inkoustu a  laku). V  Can-

packu používají pouze 
potisk, vyhýbají se 

například shrink 
sleevu. Potiš-

těné ple-
c h o v k y 

Attila Szabó

generální ředitel

„Naší filozofií není jen vyrábět 
plechovky, to by nás posou-
valo pouze do roviny komodity. 
Snažíme se být tržní a  pochopit 
potřeby zákazníka. Proto naše 
zaměstnance posíláme k odběra-
telům, aby se přesvědčili, jak se 
plechovka chová na lince. Vní-
mavý operátor pak absorbuje 
zákaznický pohled.“ 
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se tepelně vy-
tvrzují a  v  závěru 

procházejí inspekční 
stanicí, kde je každý kus 

naskenován a  obraz porov-
nán se snímkem referenční 

 plechovky.

Mezi jednotlivými technickými částmi 
výroby se plechovky pohybují po doprav-

nících. Od vyražení po expedici a zaskladnění 
plechovky tak urazí mnoho set metrů, což jim 
trvá přibližně 45 minut. „Výrobní linka dokáže za 
jedinou hodinu poslat na robotickou paletizaci 
a  následně do skladu až 150  000 plechovek, 
respektive při provozu 24/7 jsou to miliony ple-
chovek denně,“ říká Bartlomiej Paczek.

Plastové palety pro skladování a převoz naku-
puje firma u  různých výrobců. Canpack si je 
vyměňuje s  odběrateli, přičemž pool zahr-
nuje několik tisíc palet v hodnotě milionů 
korun. Půllitrové plechovky jsou pa-
letizovány v 16 vrstvách na paletě, 
mezi dvěma vrstvami je vratná 
papírová proložka a  výška 
včetně palety dosahuje 
přibližně tří metrů. Na-
vrch se umísťuje 
plechový poklop. 
Pokud jsou sto-
hovány plechovky 
o  menším jednotko-
vém objemu, může být 
na jedné paletě až 5 700 

kusů. Palety jsou 
staženy strečo-

vou fólií, páskované 
na výšku a  skladovány 

na zem do bloku. Retrakář 
vyskládá na sebe čtyři plně na-

ložené palety, celý blok tak dosa-
huje až ke stropu, do výšky 12 metrů. 

Jedna naložená paleta váží zhruba 120 
kilogramů. Při otázce, jestli plechovkám 

v  nejnižších patrech nevadí tento způsob 
stohování, zní rezolutní „nikoliv“. „Při správném 
vyvážení by plechovka unesla i vaši hmotnost,“ 
říká warehouse manager Tomasz Niecko a dívá 
se na kolegyni. Pánská část návštěvy by prý po-
třebovala plechovky dvě…

DRUHÁ LINKA V PŘÍPRAVĚ
Ačkoliv je velká část výroby plně automatizo-
vaná či robotizovaná, v  továrně stále zůstává 
hodně práce pro zaměstnance. Operátoři 
nebo mechanici, kteří jsou schopni stroj 
nejen obsluhovat, ale také upravit jeho 
nastavení, jsou na trhu nedostatko-
vým zbožím. Základní proškolení 
a příprava na práci trvá v Can-
packu přibližně dva měsíce, 
opravdovým profesio-
nálem se však podle 
 Bartlomieje Pa-
czeka člověk 
stává až po 

Sklad plný vratných obalů 

a hotové produkce

dvou letech. Sám Bartlomiej Pa-
czek přišel do Česka zavádět vý-
robu a v minulosti jako mentor pracoval 
v  dalších továrnách Canpacku po světě. 
Nyní je ve Stříbře sice většina personálu 
plně zaškolena, ale o svou práci se nebojí. 
Canpack má totiž v  hale prostor pro 
ještě jednu linku. O  termínu insta-
lace není rozhodnuto. Rostoucí 
zájem o  nápojové plechovky 
i  záměry dalších silných 
hráčů v  odvětví ovšem 
naznačují, že přijde 
patrně brzy.

Hlin
íkové svitky ja

ko surovina (v pozadí) 

a vyražený a vytvarovaný polotovar 

plechovky
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V RUČNÍM
 PÁSKOVÁNÍ 

SE PROSAZUJÍ 

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Páskovačky nacházejí široké uplatnění v řadě aplikací, 
kde zabezpečují jak samotné transportní obaly, tak 
i skupinové formy balení. Fixace páskou rovněž 
patří k hojně využívaným i při ložení zboží 
na paletách. V řadě případů páskování 
může nahradit i fixaci fólií. Páskovat 
lze automaticky, poloautoma-
ticky a velmi často i ručně.
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V RUČNÍM
 PÁSKOVÁNÍ 

SE PROSAZUJÍ 

AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ

svet_baleni

Naše logistika ještě 
poměrně nedávno vy-

užívala ruční páskovačky. 
Vyžadovaly skvělou manuální zruč-

nost a dávku trpělivosti, protože odba-
vit OEM výrobu ve správném 
cyklu nebylo jen tak pro někoho. 

Nyní využíváme mobilní systém 
páskování, tím jsme dokázali proces 

zefektivnit.

Liduše 
Šavrdová 
Kubelková 
obalová specialistka 
Koito Czech

Foto
: P

enta
 Servis
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Páskovací stroje jsou ideálním řešením, jak kva-
litně a  zároveň levně zabezpečit zboží při 

manipulaci a  přepravě. Na českém trhu 
se můžeme setkat s řadou dodavatelů 

jak páskovacích strojů, tak i  jejich 
ručními alternativami, které patří 

v  provozech k  velmi využí-
vaným a  oblíbeným. Nej-

častěji se k  páskování 
využívají PP, PES nebo 

PET pásky. Dodavatelé 
zařízení mohou být jak ex-

perti přímo na tuto problema-
tiku, tak i  společnosti, které mají 

širší produktové portfolio. V  tomto 
článku se podíváme na to, co firmy na 

českém trhu v oblasti páskování nabízejí.

Páskovací stroje prezentuje například Ekobal. 
Těmito páskovacími zařízeními lze zajistit 

kvalitní fixaci pro tiskoviny, stavební ma-
teriály, kartonáž, dřevo a  další pro-

dukty. Vedle ručních páskovacích 
strojů různých typů společnost 

nabízí i řadu zajímavých řešení 
v poloautomatickém či auto-

matickém provedení.

Páskovačky na rozličné 
typy obalů, včetně kon-
tejnerů i paletových ná-
kladů, dodává přes svůj 
e-shop i dodavatel oba-

lových materiálů, Raja. 
Mezi poskytovatele kom-

plexních dodávek a služeb 
v oblasti vázání a balení zboží 

patří i  řada dalších dodavatelů – 
například Technobal, Manutan či 
Feifer.

MECHANICKÉ, 
NEBO AKUMULÁTOROVÉ?
Penta Servis na trhu zastupuje více výrobců 
a  nabízí komplexní služby od poradenství 
přes prodej až po servis. Vedle mechanických 
páskovaček, které jsou pro obsluhu fyzicky 
náročnější, patří k  velmi žádaným akumuláto-
rové páskovací strojky, které jsou lehké a  vy-
vážené. Některé moderní akupáskovačky jsou 
vybaveny přehledným dotykovým displejem, 
na němž lze nastavit mimo jiné i  sílu utažení 
pásky. Specialisté z Penta Servisu potvrzují, že 
právě akupáskovačky zažívají svůj současný 
boom. Přednostmi jsou: dlouhá výdrž baterie, 
intuitivní ovládání, nízká hmotnost, pevnost 
svaru a nastavitelná utahovací síla (až 4500 N).
I  když je obecně ruční páskování vhodné 
pro větší balíky či palety tužšího charakteru, 
u akupáskovaček, kde je možné regulovat uta-
hovací sílu, je jejich použití možné i  u  lepenek 
měkčího charakteru.

Při páskování hraje důležitou roli vázací páska. 
Například u  ocelové pásky je možné spojení 
pouze sponou nebo průstřihem, u vázací pásky 
PES je spojení provedeno pomocí drátěné 
spony, která má však tu výhodu, že spoj lze kdy-
koli rozebrat a vytvořit znovu. U PP a PET pásek 
již záleží na použité páskovačce. Faktem je, že 
spojení pásky pomocí svaru je pevnější a odol-
nější, z toho důvodu je tento typ spoje vhodný 
především u těžších předmětů.

Společnost Signopack je zastoupením německé 
firmy Signode System a americké Signode Pac-
kaging System. Akumulátorové páskování jako 
současné trendy řešení potvrzuje i  Zbyšek 
Blaszczyk ze společnosti Signopack, který se 

Pavel Kuda
CEO
Kuda Packaging

„POZOR NA NEVHODNÉ 
STROJKY“
Je dobré se vyvarovat nákupu pásko-
vačky s drahým servisem a spotřebními 
díly a jejich omezenou dostupností (do-
vozy z  Číny, Tchaj-wanu či Itálie) a  za-
řízení s  atypickými akumulátory nebo 
strojkům nevhodných pro uvažovanou 
aplikaci. Dále je třeba se vyhnout nákupu 
od prodejců, kteří řeší servis externě 
a nerozumějí páskování.

páskování věnuje téměř 30 let. „Pneumatické 
stroje mají poměrně dlouhou životnost, ale 
zároveň i řadu limitů. Výhodou elektrických za-
řízení je možnost přesnějšího nastavení stroje, 
kdy stroj ukládá informace o páskování, počet 
cyklů, špatné cykly a podobné informace. Pro-
tože však obsahují hodně plastů a  především 
elektroniku, jsou poněkud choulostivější.“

MOC NEŘEŠIT POŘIZOVACÍ CENU
Společnost Kuda Packaging se na našem trhu 
prezentuje především páskovacími strojky 
 Orgapack. K  benefitům patří používání Li-Ion 
baterie (bez paměťového efektu), bezúdržbový 
bezkartáčkový motor, dotykový displej či pa-
tentované svařování a utahování. Pavel Kuda ze 
společnosti Kuda Packaging říká: „V ČR existuje 
nabídka řady kvalitních páskovaček od různých 
dodavatelů. Pořizovací cena a kvalitativní para-
metry jsou poměrně vyrovnané. Rozdíl pro zá-
kazníka je v ceně provozu, jinými slovy: více než 
pořizovací cenu by měl potenciální klient vždy 
řešit cenu servisu a cenu, případně dostupnost 
opotřebitelných dílů.

P
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Páskovací stroje jsou ideálním řešením, jak kva-
litně a  zároveň levně zabezpečit zboží při 

manipulaci a  přepravě. Na českém trhu 
se můžeme setkat s řadou dodavatelů 
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v  provozech k  velmi využí-
vaným a  oblíbeným. Nej-

častěji se k  páskování MECHANICKÉ, 

Pavel Kuda
CEO
Kuda Packaging

„POZOR NA NEVHODNÉ 
STROJKY“

Foto: S
ignopack

Foto
: K

uda Packaging

Petra 
 Adámková
marketing
Penta Servis   

„OCELOVÉ PÁSKY 
NA ÚSTUPU“
V  současnosti jsou na ústupu ocelové 
vázací pásky. Jejich vysoká hmotnost, 
náchylnost ke korozi, špatná přizpůso-
bivost balenému předmětu a  jisté ne-
bezpečí během páskování je odsouvá 
do ústraní a  na jejich místo nastupují 
PET pásky, které se jim svou pevností 
vyrovnají a svými vlastnostmi je dalece 
převyšují ( jsou elastické – snadné při-
způsobení produktu, nekorodují, bez-
pečnější použití, snadná manipulace, 
recyklace či vyšší napětí).
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Zpracováno na základě informací od dodavatelů

RUČNÍ AKUMULÁTOROVÉ 
PÁSKOVÁNÍ

TYP/NÁZEV RUČNÍ 
PÁSKOVAČKY

OR-T 260 Strapex STB-7 H-46B Signode BXT3  10/13

VÝROBCE Orgapack, Švýcarsko Strapex Transpak Equipment Corp. Orgapack

DODAVATEL 
NA ČESKÉM TRHU

Kuda Packaging Penta-servis Penta-servis Signopack

DRUH SPOJE frikční svar frikční svar frikční svar frikční svar

TYP PÁSKY/MATERIÁL PP, PET PP, PET PP, PET PP, PET

ŠÍŘKA PÁSKY 12–13 mm, 15–16 mm 9–13 mm 15–19 mm 9–13 mm

TLOUŠŤKA PÁSKY 0,5–1 mm 0,4–0,8 mm 0,6–1,3 mm 0,4–0,8 mm

NAPÍNACÍ SÍLA 900–2500 N (v soft režimu 
400–1360 N)

150–1200 N 600–4000 N 400–1200 N 
(soft 150–750 N)

DALŠÍ BENEFITY Pohodlné držení díky 
vyvážení a hmotnosti. 
Odolné plasty a gumové 
chrániče. 800 úvazků na 
jedno nabití. Opravitelný do 
jedné hodiny. Napínací kolo 
za 2700 korun bez DPH

Tři pracovní režimy, dlouhá 
výdrž baterie, 400–800 
úvazků na jedno nabití, 
dotykový displej, nízká 
hmotnost

Pevnost svaru, dlouhá 
výdrž baterie, bezkartáčové 
stejnosměrné motory energy 
saving mode, pevnost svaru 
činí až 80 % pevnosti pásky

Bezuhlíkový motor s velkou 
výdrží, dlouhá životnost, 
velký, snadno ovladatelný 
displej
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Věk e-commerce otevřel maloobchodníkům 
svět nových příležitostí. Obliba nakupování 

přes internet nepřetržitě roste. Spolková 
asociace pro elektronický obchod 

a  zásilkové obchody v  Německu 
uvádí, že od dubna do června 

2020 tamní spotřebitelé utra-
tili 20‚2 miliardy eur v online 

obchodech (to je o  při-
bližně tři miliardy eur více 

než ve stejném období vloni). 
Podle odhadů české Asociace 

pro elektronickou komerci zdejší 
e-shopy očekávají, že během vánoční 

sezony dále porostou obraty. Podle říj-
nové predikce by meziroční růst online re-

tailu v porovnání s rokem 2019 mohl být 25 %, 
což by v  celkových obratech znamenalo více 
než 190 miliard korun.

Expanze e-commerce však pro maloobchod-
níky představuje také růst poptávky po službě 

vracení zásilek. „Nárůst podílu internetového 
prodeje je na objemu vratek jasně patrný. Proje-
vuje se jednak celkovým růstem jejich objemů, 
kdy v mnoha oborech e-commerce je podíl vra-
tek výrazně vyšší než v kamenných obchodech, 
a  jednak v  jejich roztříštěnosti. Vratky interne-
tových obchodů jsou častěji jednokusové než 
v  tradičním retailu,“ říká Petr Jahoda, general 
manager společnosti Sony DADC Czech Repub-
lic. A dodává: „V našem provozu je to zjevné na 
první pohled – po rozbalení vratek z jedné palety 
zbudou na jedné straně velké hromady lepenko-
vých obalů s logy známých e-shopů, vracené vý-
robky samotné na straně druhé tvoří jen zlomek 
objemu.“

TŘETINA ONLINE NAKUPUJÍCÍCH 
VRACÍ ZBOŽÍ
I když se to provozovatelům e-shopů nemusí líbit, 
vracení zásilky bylo, je a také zřejmě bude sou-
částí tohoto podnikání. „Zavedení efektivního 
systému zpětné neboli reverzní logistiky proto 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Zpětné toky zboží, materiálu nebo obalů jsou 
běžnou součástí logistické praxe mnoha 
společností. Takzvaná reverzní logis-
tika je ale silně spojena především 
s online prodejem. A s tím, jak se 
v posledních měsících navy-
šuje odbyt e-shopů, má 
i zpětná logistika ten-
denci k růstu. Jak 
se s tím firmy 
vypořádá-
vají?

V

VRATKY 
JSOU ORGANICKOU 
SOUČÁSTÍ ONLINE 
PRODEJE

nemá být pouze úkonem, který je třeba řešit až 
v návaznosti na realizaci prodeje. Reverzní logis-
tika hraje naprosto klíčovou roli pro uskutečnění 
prodeje,“ domnívá se Václav Kuklík, country sales 
manager pro CR společnosti UPS. Podle zjištění 
studie UPS Pulse of the Online Shopper study 
2019 lidé nakupující přes internet upřednostňují 
transparentnost poplatků, kontrolu nad doru-
čením, věrnostní odměny a také jasnou politiku 
pro vracení zboží. „Možnost vrácení zásilky je 
i nadále klíčem k budování vztahů se zákazníky 
a k vytváření zákaznické loajality, přičemž 73 % 
dotázaných spotřebitelů uvedlo, že možnost 
vrácení zásilky ovlivnila jejich rozhodnutí pokra-
čovat v online nákupu. Celosvětově podle studie 
UPS vrací zboží více než třetina online zákaz-
níků,“ připomíná Václav Kuklík.

Zkušenosti z trhu nicméně ukazují, že současný 
růst e-commerce nemusí nutně znamenat zvý-
šený celkový podíl vratek. Je to ovšem dáno ne-
všední situací se stopkou pro některé distribuční 

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni

svetbaleni.cz

svet_baleni.cz
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cesty. „Vratky v našem e-shopu jsou v porovnání 
s  rokem 2019 na stejné výši. Nedostupnost 
vlastní služby cross-channel a  nemožnost vy-
zvednutí zboží v našich obchodech vzhledem 
k  jejich uzavření navýšila množství vratek, jeli-
kož zákazníci si nemohou zboží před nákupem 
osobně prohlédnout a  vyzkoušet,“ vysvětluje 
Berk Temuroglu, ředitel e-commerce společ-
nosti Tchibo Praha. Současně však dodává: „Na 
druhou stranu uzavření obchodů snížilo množ-
ství vraceného zboží z  e-shopu v  kamenných 
obchodech, takže nárůst a pokles vratek napříč 
prodejními kanály se navzájem vyrovnal.“

KVALITNÍ PREZENTACE A TRANSPARENTNÍ 
PROCES NÁVRATU
Co by firmy nebo e-shopy měly udělat, aby sní-
žily objem reverzní logistiky? „V  oblasti B2B je 
nutné zlepšovat předpovědní modely prodejů 
a  je dobré začít využívat nástroje umělé inte-
ligence,“ říká Petr Jahoda. U  spotřebitelského 
prodeje podle něj efekt přináší poctivá práce při 
ověřování toho, co přesně zákazník doopravdy 
chce, a  měření a  rychlá reakce na poruchové 
a jinak nevyhovující položky sortimentu.

„E-shop by se měl snažit o  kvalitní zalistování 
svých produktů, aby produktová stránka co 
nejvíce odpovídala tomu, co zákazník skutečně 
najde v  zásilce. Nejdůležitější je to v  kategorii 
módy a  sportu, kde zákazníci očekávají napří-
klad perfektně padnoucí obuv nebo stejnou 
barvu šatů, jako viděli na internetu,“ vysvětluje 
Petr Boroš, zakladatel služby Retino. Zároveň 
se však na svět B2C e-commerce dívá realis-
ticky: „Nakupování po internetu má prostě svá 
specifika ve zpětných tocích. Pokud se má čím 
dál větší procento maloobchodu přesouvat do 
online světa, ruku v  ruce s  tím bude narůstat 
i objem reverzní logistiky. Vzhledem k tomu, že 
e-shopy jsou pro zákazníky čím dál pohodlnější, 
očekáváme, že i reverzní toky budou narůstat.“ 

Ze zkušeností Retina vyplývá, že odstoupení od 
kupní smlouvy kopíruje prodeje s týdenním až 
dvoutýdenním zpožděním. Nárůst tržeb tedy 
logicky provází zvýšení počtu vratek. Podobně je 
to s reklamacemi, kdy však tento proces nastu-
puje v delším časovém období a není tak patrný.

S  popisovanou realitou nakupování online 
souhlasí i marketingový ředitel PPL Milan Loidl: 
„Textil, obuv, ale i další sortiment se dnes běžně 
prodává s etiketou pro zpětné odeslání nevyho-
vujících kusů. Oblíbenost této služby neustále 
roste a e-shopy jsou s tím smířeny. Většinou totiž 
platí, že na jeden vrácený kus připadá X navíc 
prodaných.“ Zároveň však upozorňuje, že nikdo 
nechce vidět odmítnuté nebo nedoručené zá-
silky. Podle PPL je největší problém v  tom, že 
některé e-shopy sice deklarují zboží na skladě, 
ale reálně tomu tak ne vždy je. „V odeslání pak 
vznikne prodleva někdy i týden a zákazník se zá-
roveň neobtěžuje objednávku stornovat. I jako 
balíkový přepravce musíme dodržet parametry 
služby, sdělit příjemci, kdy bude zboží doručeno, 
a  termín dodržet. S  každým dnem zpoždění 
roste pravděpodobnost odmítnutí zásilky adre-
sátem,“ doplňuje Milan Loidl.

Foto
: S

hipmonk

Berk 
 Temuroglu
ředitel e-commerce
Tchibo Praha

„LEPŠÍ POPISY A FOTKY“
V  poslední době jsme sice nerealizo-
vali žádný významný projekt v  oblasti 
reverzní logistiky, ale průběžně pracu-
jeme na popisech a  vizualizacích pro-
duktových stránek našeho v  e-shopu. 
To je totiž pro nás jediný způsob, jak 
objem zpětných toků snížit.

Pro CELOROČNÍ

přehled
o NEJVĚTŠÍCH
hráčích
v RETAILU
si objednejte 
plakát TOP 30!

Chcete mít tento 
plakát pořád po ruce?
TOP 30 ON-LINE!

www.top30.cz
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Ve spolupráci s

    Každé dva měsíce vše o logistice 
v tištěném časopise.
Více na systemylogistiky.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

Pokud jde o další tipy, jak snížit zpětné toky, tak 
například UPS firmám radí, aby proces vracení 
zboží byl pochopitelný a snadno proveditelný. 
Doporučuje maloobchodníkům, aby k  mož-
nosti vrácení zboží poskytovali jasné a stručné 
informace, a  to minimálně ve dvou jazycích. 
Obchodníci mohou také zajistit další podporu 
pro zpětnou logistiku prostřednictvím nástrojů, 
jako jsou odkazy na domovskou stránku nebo 
nákupní košík e-shopu či na stránku s častými 
dotazy. Osvědčuje se také možnost kladení 
otázek na živém chatu s pracovníkem oddělení 
zákaznické podpory.

OPTIMALIZACE REVERZNÍ 
LOGISTIKY V PRAXI
Podobně, jako firmy realizují logistické projekty 
v jiných oblastech, se pouštějí i do optimalizace 
zpětných toků. Jeden ze zajímavých projektů 
reverzní logistiky společnosti Pilulka Lékárna 
je stahování nevyužitých léčivých přípravků od 

zákazníků pomocí služby Pilulka Auto. „Zde 
nabízíme našim zákazníkům, že jim při 

dodání objednávky svezeme (zdarma) 
nevyužité léčivé přípravky, které by 

jinak mohli vrátit v  kterékoli lé-
kárně. Tímto krokem jsme při-

spěli k  lepšímu stahování 
léčivých přípravků, které 

by jinak také mohly 
skončit na místech, 

která k tomu ne-
jsou určena,“ 

poukazuje 

Radek Jech, ředitel distribučních skladů spo-
lečnosti. Kurýr Pilulka Auta má u sebe kontejner 
na nevyužitá léčiva podobně, jako je musí mít 
kterákoliv lékárna.

„Poslední dva roky vidíme na trhu silný trend 
vratky a reverzní logistiku outsourcovat těm, kdo 
se na ně specializují a kdo v nich mají velké obraty. 
Naše divize zpětné logistiky tak neustále pracuje 
na poptávkách a nedávno jsme například zahá-
jili zpracování vratek pro velkého německého 
distributora zboží zábavního průmyslu,“ říká 
Petr Jahoda. Jeho firma rovněž investuje do 
zefektivnění interních procesů zpětné logistiky. 
V prvním pololetí ve spolupráci s experty Zápa-
dočeské univerzity v Plzni vyvinula třídicí stojan 
na vratky v pevných krabičkách, které šetří čas. 
„Aktuálně pracujeme na projektu automatizace 

zpracování dokumentace k  vratkám od vel-
kého e-tailera prostřednictvím robotizace 

procesu. Tím by se mohl zrychlit příjem 
každé relevantní vratky až o 50 pro-

cent,“ uvádí Petr Jahoda s tím, že 
takovou pozornost reverzní 

logistice lze věnovat jen 
v  případě shromáždění 

poměrně velkých ob-
jemů od různých 

klientů.

Retino spustilo službu zpětné dopravy pro 
koncové zákazníky. V  případě, že e-shop ne-
chce zpětnou dopravu u odstoupení od kupní 
smlouvy zákazníkovi proplácet (a  takových 
e-shopů je většina), nabídne zákazníkovi vlastní 
dopravu, která je levnější a pohodlnější než do-
stupné alternativy. „Provozujeme tuto službu 
několik měsíců s partnery PPL, GLS a Liftago. Jde 
o velmi populární službu, podstatná část zákaz-
níků ji využívá. Aktuálně chystáme další rozšíření 
této služby,“ doplňuje Petr Boroš.

Projekt pro reverzní logistiku spustil nedávno 
i balíkový doručovatel PPL. „Byť jsme vybraným 
zákazníkům v  minulosti technicky umožňovali 
vkládat odesílatelům etiketu pro zpětné zaslání, 
od roku 2020 máme oficiální a jednoduchý pro-
dukt PPL Parcel CZ Return, který mohou využít 
všechny s námi spolupracující e-shopy,“ popi-
suje Milan Loidl. Obchod si může vybrat, jakým 
způsobem objednatel zboží předá zpětnou 
zásilku do přepravy. Na výběr má dvě možnosti 
– odevzdat ji může na podacím nebo výdejním 
místě nebo využije vyzvednutí zásilky řidičem na 
adrese. Díky zákaznickým aplikacím má e-shop 
přehled o vytvořených a do přepravy předaných 
zpětných zásilkách.

BRZDA JMÉNEM KORONAVIRUS
Ne všechny projekty zpětné logistiky se však 
ukážou jako životaschopné – a mnohdy jsou na 
vině objektivní překážky. Například Bageterie 
Boulevard loni v březnu spustila zpětný odběr 
boxů. Takzvaná služba BB Box měla za cíl zajis-
tit recyklaci maximálního množství využitých 
cateringových obalů. Kurýr při předání nové 
objednávky automaticky přebral prázdné BB 
Boxy z té předchozí a postaral se o jejich vytří-
dění. „Projekt zpětného odběru a následné re-
cyklace prázdných boxů jsme bohužel museli 
po několika týdnech pilotního provozu přeru-
šit, protože do něj zasáhla v té době začínající 
první vlna koronaviru v  České republice,“ říká 
projektový manažer služby BB Box Levon Ter-
-Ghazaryan. A dále vysvětluje: „Nové standardy 
předávání objednávek nám ani v současné situ-
aci ne umožňují zpětný odběr boxů, protože se 
snažíme minimalizovat kontakt našich kurýrů se 
zákazníky a chránit tak zdraví všech.“ Ke zpět-
nému odběru se firma plánuje vrátit hned, jak-
mile to epidemiologická situace dovolí.

S koncem koronavirové pandemie zpětné toky 
zřejmě zásadně nevymizí. „Navzdory tomu, že 
řízení zpětné logistiky bude vždy součástí pod-
nikání v éře e-commerce, se nemusí stát přítěží,“ 
dodává Václav Kuklík. Při zavedení efektivního 
systému vracení zásilek mohou společnosti na-
opak přilákat potenciální zákazníky, kteří dosud 
váhají, zda si zboží „na dálku“ vůbec pořídit.

Foto: Stanislav D. Břeň

Radek Jech
ředitele 
 distribučních skladů
Pilulka Lékárny

„POŘÁDNĚ ZABALIT“
Jak snižovat objem reverzní logistiky? 
Jde o to, jak a jakým způsobem nejvíce 
eliminovat poškození a  jiné nepřed-
pokládané náležitosti, které mohou 
vzniknout při přepravě k zákazníkovi. To 
znamená připravit (zabalit) zásilku tak, 
aby byla doručena k  zákazníkovi v  po-
řádku. To je jen jedna z věcí, která může 
vygenerovat reverzní zásilku. Další 
náležitosti – podněty, které generují 
reverzní logistiku – jsou na straně zá-
kazníka, který si objednává dané zboží.

64



UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY

2021
24. ROČNÍK KONGRESU EASTLOG PŘEDSTAVUJE...

NOVÝ DEN,
NOVÉ VÝZVY

HL
AV

NÍ
 TÉ

MA
:

23–24/09/2021, O2 UNIVERSUM, PRAHA

www.eastlog.cz
0084-21_EASTLOG 2021_autoinz_240x340.indd   10084-21_EASTLOG 2021_autoinz_240x340.indd   1 12/02/2021   09:1512/02/2021   09:15



66

Č. 110 – 1–3/2021 CO VÁS ČEKÁ PŘÍŠTĚ…

Připravujeme pro další vydání:

Tisk jde dál!

Svět balení vychází 21 let, 

a to v ověřeném nákladu 5000 kusů.

Debatujte, 
informujte, 

inspirujte!

VYDÁVÁ:

ATOZ STUDIO s. r. o.

Holečkova 29, 150 00 Praha 5

IČ 63987317

Tel.: +420 606 023 052

www.atoz.cz

www.svetbaleni.cz

e-mail: svetbaleni@atoz.cz

VYDAVATEL:

Christian Beraud-Letz

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:

Jeffrey Osterroth

MANAŽER SKUPINY:

Jeffrey Osterroth

ŠÉFREDAKTOR:

Stanislav D. Břeň

REDAKCE:

David Čapek, Petr Neckař, 

Miroslava Ondrušová, 

Kateřina T. Osterroth, Jana Žižková

KOREKTURY:

Martina Čechová

FOTOGRAFIE:

archiv redakce a firem, 

titulní foto: Shutterstock

INZERCE:

Martin Horníček , Pavel Kotrbáček,

Irena Seibertová

ADMINISTRATIVA A FINANCE:

Petra Fajfrová, Veronika Kerblerová, 

Jana Nerudová 

TRAFFIC MANAGER, PRODUKCE:

Eva Furmanová

KOORDINÁTORKA DISTRIBUCE 

A PŘEDPLATNÉHO:

Daniela Krnáčová

DTP:
WAU! Studio s. r. o.

DESIGN:

Christian Beraud-Letz, Bruno Marquette

DISTRIBUCE:

SEND Předplatné spol. s r.o.

Ve Žlíbku 1800/77

hala A3, 193 00  Praha 9

TISKÁRNA:

Triangl, a. s.

Beranových 65

Praha

REGISTRAČNÍ ZNAČKA:

MK ČR E8357 ISSN 1212-7809

Odkazy na určité značky a jejich užití, 

ať ve formě textové či obrazové zmíněné 

v ediční části této publikace, jsou 

bezplatné. Jsou užity pouze za účelem 

poskytnutí informací o firmách

a značkách. Uveřejněné materiály 

mohou být dále publikovány pouze se 

souhlasem vydavatele.

SVĚT BALENÍ

je časopis pro české a slovenské 

profesionály z oblasti balení.

 Tištěný a distribuovaný 

náklad ověřuje ABC ČR, 

člen IF ABC.

 Časopis (kromě obálky) 

je vytištěn na papír 

s certifikací PEFC.

Ještě letos!

TECHNOLOGIE
Jakým směrem se ubírá balení do 

smrštitelných fólií?

PIVO A PIVNÍ SPECIÁLY
Jaké jsou nejnovější trendy v pivním průmyslu 
na prahu letní sezony? 

TISK A ZNAČENÍ
V této rubrice se budeme věnovat dvěma 
tématům – potisku etiket a laserovému tisku. 

SMART PACKAGING
Kam směřuje vývoj 
v oblasti termo- 
a fotochromatických 
úprav obalů.

TRANSPORTNÍ 
BALENÍ:
PALETY
Zaměříme se na 
celé spektrum palet 
– dřevěné, plastové, 
kovové i papírové. 

ZAJÍMAVOSTI Z LOGISTIKY
Automatizace skladů 
je na vzestupu.

obalko.cz

Největší setkání obalového trhu v České republice

a na Slovensku.

Pro podrobnosti sledujte:

www.obalko.cz

14–15/10/2021 Praha

9

Dočetli jste do konce. Neminuli jste něco?

HOLYGRAIL JE ÚŽASNÁ 

TECHNOLOGIE
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ze společnosti Procter & Gamble

U SKLÁDAČEK DOMINUJE 

UDRŽITELNOST I LUXUS

Skládačky patří mezi 

spotřebitelské obaly, platí o nich 

tedy dvojnásobně známé rčení, 

že obal prodává.

CHEMICKÁ 

RECYKLACE:

BUDOUCNOST 

JE TADY
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PALETY V CIRKULÁRNÍM TOKU

Roste význam kvalitativních parametrů 
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zajímavé, že 
cíleně distribuují 
celý svůj tištěný 
náklad. Audit je 
pro mne zárukou.“

Distribuce 
celého tištěného 

nákladu
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Svět balení

96 %
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profesionálů zná 
Svět balení

ATOZ Group 
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i další 
časopisy!
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Auto-
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Farmacie 
a kosme-
tika 3 %

Maloobchod 
a velkoobchod
1 %

Strojí-
renství
2 %

Struktura cílové skupiny uživatelů 
obalů: „Je obtížné auditem 

projít. Všechny procesy 
jsou pod drobnohledem 
a kontroly nejsou 
jednorázové. Naopak, 
je kontrolováno každé 
nové vydání.“
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„Ověřováno 
pro vaši 
jistotu!“

„Časopis čtu již dlouhé 
roky a těší mne, že 
jsem součástí velké 
komunity. Audit mi 
potvrdil, že naše 
skupina je opravdu 
velká.“

0127-21_SB_INZ_audit_ctverecky_sb_240x340.indd   10127-21_SB_INZ_audit_ctverecky_sb_240x340.indd   1 05.03.2021   11:0105.03.2021   11:01



KLENOT MEZI
LAHVEMI

www.sklomoravia.com

MAGNUM MORAVIA

Unikátní velkolepá 
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sklovině

Vhodné pro ležení červených vín

Možné použít s vinolokem 21,5 mm

1,5 l
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SINCE 1827


