
Pivní obaly
Pandemie přestěhovala „gastro“ pivo 
do lahví a plechovek. Co bude dál?

Čtěte na str. 10
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Etiketa jako 
výkladní 
skříň. Tisku 
i udržitelnosti
V souvislosti s vývojem 
nových technologií 
a materiálů u etiket se 
většina výrobců nápojů 
shoduje, že akcent 
na vysokou kvalitu 
provedení musí být 
v souladu s udržitelností.

Na návštěvě 
v pivovaru
Během pandemie 
českobudějovický 
pivovar nezahálel. 
Do ostrého provozu 
spustil novou stáčecí 
linku s hodinovou 
kapacitou plniče 50 000 
lahví, redesignoval 
obalové portfolio, 
převedl ležák Budvar 33 
do skla a plechovek 
a začal plánovat novou 
plechovkovou linku.

Cena: 120 Kč
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Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků
6046

Dřevěné 
palety jsou 
klasika, 
plast je 
„skokanem 
roku“
Nejčastěji používané 
jsou palety dřevěné, 
ale uplatnění nacházejí 
i plastové, kovové nebo 
papírové. Zejména 
plast je v poslední 
době pro výrobu palet 
stále vyhledávanějším 
materiálem.

„Maloobchodníky při 
nákupu zajímá přede-
vším velikost, moderní 
design a celková 
atraktivita obalu,“ 
říká Martin Čivrný, 
 manažer  udržitelnosti 
 společnosti makro ČR. 

PVC a EPS 
jsou na 
černé listině
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Lehký

Bezpečný

Prověřená 
FANUC spolehlivost

Snadno 
připojitelný

Jednoduché 
programování

NOVÁ ÉRA  
KOLABORATIVNÍ
TECHNOLOGIE
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Vypadá to, že při současném rozpoložení české i evropské populace se klasický obal stal metaforou 
„starého bílého muže“, který může prakticky za jakýkoliv problém na světě. Počínaje oceány, na jejichž 
hladině plují plasty (nenechme se ošálit dojmem, že snad na jejich dně neleží sklo nebo plechovky), 
přes pověstný littering (zrovna před pár týdny jsme měli brigádu, kdy největší objem úlovků netvořily 
PET láhve a plechovky, nýbrž pneumatiky všech možných značek, rozměrů a provedení) až po globální 
změnu klimatu spojenou s energetickými nároky při výrobě jakéhokoliv typu obalu. 

Toho „starého bílého muže“ bychom tak rádi nepotřebovali, chtěli bychom jej zavřít jednou 
pro vždy do skříně a zahodit klíče… třeba na dno oceánu. Ale on se stále hlásí o slovo, pořád 
nám svou každodenností a věčnou přítomností připomíná, že naše konání někde kotví 
a že odpoutat se od základů je tak obtížné, někdy nemožné.

Při všem uvažování a  diskusích o  obalech a  hledání jejich snesitelnějších 
forem pro životní prostředí je potřeba mít na paměti několik věcí: Diskuse 
o obalech jsou jistě důležité, ale často upozaďují fakt daleko závažnějších 
klimatických dopadů, které přinášejí energetika, průmysl nebo doprava. 
Obaly, a  u  některých je to zvlášť markantní, tvoří pouze malý zlomek 
uhlíkové stopy, která zůstává za samotným produktem, který chrání. 
Každodenně – jako spotřebitelé i  firmy – konzumujeme zdroje 
a materiály a provozujeme činnosti, které mají dramaticky významnější 
dopad na životní prostředí než někdy na první pohled viditelné odpady. 
Pokud bychom je částečně omezili, prospějeme okolí zdaleka nejvíce.

Vůči obalům všeobecně bychom tak měli na jednu stranu zachovávat odstup, 
na druhou však i úctu. Podobně jako ke starému bílému muži. 

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

OBALY A STARÝ BÍLÝ MUŽ

* 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
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OBALY A DESIGN
V designu etiket a obalů 

vládne minimalismus  

OBOROVÉ ŘEŠENÍ
Ovoce a zelenina: 
       Nebalit, balit, případně jak?

ROZHOVOR
PVC a EPS jsou
        na černé listině

NA NÁVŠTĚVĚ
Prozřetelná investice do nové 

linky se v pandemii vyplatila

TECHNOLOGIE
Jeřáb či parfém? 
       Pro fólie „no problem“

OBSAH

OBOROVÉ ŘEŠENÍ
Pandemie přestěhovala
         „gastro“ pivo do lahví a plechovek

UDRŽITELNOST 
Zachrání nás bioplasty?

RECYKLACE
Ekomodulace zvýší poplatky,
      podpoří však cirkularitu

SMART PACKAGING
Optická iluze? 

Ne, speciální termo- a fotobarvy

TISK A ZNAČENÍ
Etiketa jako výkladní skříň. 
Kvality tisku i udržitelnosti
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Poznáterozdíl?

Vaši
zákazníci

ano

Méněobalů
Našeudržitelnéobaly pro
e-commerce jsoupřesně to,
co vaši zákazníci hledají.

41%vašich online zákazníků chce, aby byly vaše obaly plně
recyklovatelné. 58% zákazníků uvedlo, že by si přáli vidětméně
plastů, zatímco každý pátý člověk přestal úplně nakupovat u online
prodejců, jejichž obaly nejsou udržitelné.

Naše výrobky na víno a destiláty pro e-commerce jsou řešením. Jsou
vyrobeny pouze z recyklovaných vláken, udržují lahve v bezpečí při
doručování s použitímminimálníhomnožství obalů a jsou také plně
recyklovatelné.

Stáhněte si náš exkluzivní přehled pro zákazníky ZDARMA.
Uvidíte, jak vámnaše udržitelné obaly e-commerce pomohou
zajistit větší prodej díkymenší spotřeběmateriálů.
www.dssmith.com/cs/packaging
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P U B L I K O V Á N O  1 8 .  5 .

Beiersdorf balí 
do bio-PP
Od června budou produkty péče o pleť 

řady Nivea Naturally Good na pultech ve 30 ze-
mích včetně České republiky a Slovenska v ino-
vativním a  ekologičtějším obalu. Obal, který 
dodává společnost Berry Global, je z certifiko-
vaného obnovitelného plastu (bio-PP) vyrobe-
ného společností Sabic z tallového oleje, který 
je vedlejším produktem lesnického průmyslu. 
Výměna obalů za obnovitelný plast má nejen 
výhodu zachování fosilních zdrojů, ale také sni-
žuje emise oxidu uhličitého.

N A  I N T E R N E T U  O D  1 0 .  5 .

Thimm 
ve Všetatech 
investoval do 
stroje na výrobu 
vlnité lepenky
Pomocí rozsáhlého investičního ba-

líčku pokračuje výrobce obalů a displejů Thimm 
v  rozvoji svého českého výrobního závodu ve 
Všetatech. Primárně se jedná o  instalaci no-
vého zvlňovacího stroje, který byl uveden do 
provozu na začátku roku. Celkem 134 metrů 

dlouhý zvlňovací stroj MF-A s válečkovou lo-
gistikou bavorského výrobce strojů BHS 

Corrugated Maschinen- und Anlagen-
bau má pracovní šířku 2‚80 metru 

a  pracuje rychlostí 400 metrů 
za minutu. Podle Thimmu 
se jeho kapacita pro výrobu 

vlnité lepenky v  českém zá-
vodě zvýšila až o  30 procent. 

Navýšením výrobní kapacity 
může všetatská pobočka 

dosáhnout obratu až 
dvě miliardy korun 

ročně. Vyrábějí se 
zde typy vln E, 

B, C, T, EE, 
EB, BC, F 

a FE.

V Y Š L O  1 9 .  5 .

Mondi SCP 
v Ružomberku 
s novým 
papierenským 
strojom

Mondi SCP spustilo výrobu na novom pa-
pierenskom stroji PS19 a dodáva tak zákazníkom 
triedu kartónov vyrobenú na Slovensku z obno-
viteľných materiálov. Nový papierenský stroj je 
súčasťou programu modernizácie spoločnosti 
za posledné dva roky vo výške 370 mil. eur. Pri 

plnej kapacite bude stroj schopný spracovať 
viac ako 200 000 ton zberového papiera 

ročne (predovšetkým zo Slovenska), 
otvorí nové spracovateľské kapa-

city a podporí cirkulárnu ekono-
miku tým, že udrží materiály 

v  obehu a  zabráni vzniku 
odpadu.

ZPRÁVY

- trávové papíry s atestem pro přímý styk s potravinami 
- kraftové a recyklované papíry pro balení, výrobu obalů a lepenek
- voštiny a voštinové desky pro transportní řešení, výrobu nábytku a automotive
- ekologické papírové tašky s plochým i krouceným uchem
- kompletní školní program - barevné a bílé papíry/kartony, sešity

Ekologická náhrada plastů

www.melecky.cz
e-shop: www.papirprovsechny.cz

Papírna Aloisov a.s. - vše přímo od výrobce

černobílá verze na tmavém podkladu
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N A  W E B U  O D  3 .  5 .

Coca-Cola 
přichází s dalšími 
vodami v lahvích 
ze 100% rPET
Po nedávném uvedení přírodní prame-

nité vody Natura v  lahvích ze 100% recyklova-
ného materiálu (rPET) představí Coca-Cola na 
českém a slovenském trhu další výrobky v udr-
žitelných lahvích. Společnost přichází s  první 
ochucenou neslazenou vodou Natura ve 100% 
recyklované PET lahvi. V lahvích ze 100% rPET 
uvádí také svou značku přírodní minerální vody 
Römerquelle. Obě značky vody budou v prodeji 
v lahvích o objemu 0‚5 litru a 1‚5 litru.

N A  W E B U  O D  1 4 .  5 .

Orlen Unipetrol 
testuje 
chemickou 
recyklaci 
odpadních plastů

Orlen Unipetrol zprovoznil ve svém che-
mickém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní 
jednotku na zpracování odpadních plastů. V ní 
bude v  následujících třech letech zkoumat 
chemickou recyklaci plastů a způsob její imple-
mentace do standardní výroby. Petrochemická 
skupina zaváděním principů cirkulární ekono-
miky do výrobních procesů chce rozšířit tradiční 
výrobu pohonných hmot a plastových produktů 
z fosilních zdrojů o nové zdroje, které pomohou 
k dekarbonizaci Česka a jsou v souladu s politi-
kou Evropské unie.
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- trávové papíry s atestem pro přímý styk s potravinami 
- kraftové a recyklované papíry pro balení, výrobu obalů a lepenek
- voštiny a voštinové desky pro transportní řešení, výrobu nábytku a automotive
- ekologické papírové tašky s plochým i krouceným uchem
- kompletní školní program - barevné a bílé papíry/kartony, sešity

Ekologická náhrada plastů

www.melecky.cz
e-shop: www.papirprovsechny.cz

Ekologická náhrada plastů

- trávové papíry s atestem pro přímý styk s potravinami 
- kraftové a recyklované papíry pro balení, výrobu obalů a lepenek
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- voštiny a voštinové desky pro transportní řešení, výrobu nábytku a automotive- voštiny a voštinové desky pro transportní řešení, výrobu nábytku a automotive

Papírna Aloisov a.s. - vše přímo od výrobce

černobílá verze na tmavém podkladu

inzerce

Z V E Ř E J N Ě N O  2 6 .  4 .

Veletrhy Salima 
a EmbaxPrint 
se v roce 2021 
neuskuteční
S  ohledem na dění kolem pandemie 

covidu-19 se vedení společnosti Veletrhy Brno 
rozhodlo zrušit letošní ročník komplexu potra-
vinářských veletrhů Salima, veletrhů potravi-
nářských strojů SalimaTech, výstavy zařízení 
pro gastronomii a hotely G+ H, výstavu peká-
renství MBK, veletrhu Vinex a  veletrhu obalů 
a  tisku EmbaxPrint, které byly plánovány na 
28.–30. června 2021.

I N F O R M A C E  Z   2 0 .  4 .

Španělské 
pivo Estrella 
Damm v novém 
lepenkovém 
multipacku od 
Graphic Packaging
Pro další dávku inspirace ze světa ba-

lení jsme si zaletěli do Barcelony, hlavního 
města Katalánska. Pivovar Estrella Damm zde 
od roku 1876 vyrábí pivo podle původní recep-
tury  Augus ta K.  Damma. Pro značku Estrella 

Damm je dů-
ležitá zejména 
odpovědnost vůči 
životnímu prostředí, 
a proto se nebojí inovací. 
Letos v  únoru společnost 
nahradila potištěnou plastovou 
smršťovací fólii svých multipacků 
za lepenkovou alternativu se zaoble-
nými rohy od společnosti Graphic Pac-
kaging International. Tento krok jim ročně 
ušetří 99 tun plastu. Tato změna odráží snahu 
trhu s nápoji o výměnu plastů za papír.

9

svetbaleni@atoz.cz
svetbaleni.cz
svetbaleni
svet_baleni 

www.svetbaleni.cz

Krátké zprávy zpracovali:
Kateřina T. Osterroth, 
David Čapek, 
 Stanislav D. Břeň
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může všetatská pobočka 

dosáhnout obratu až 
dvě miliardy korun 

ročně. Vyrábějí se 
zde typy vln E, 

B, C, T, EE, 
EB, BC, F 

a FE.

V Y Š L O  1 9 .  5 .

Mondi SCP 
v Ružomberku 
s novým 
papierenským 
strojom

Mondi SCP spustilo výrobu na novom pa-
pierenskom stroji PS19 a dodáva tak zákazníkom 
triedu kartónov vyrobenú na Slovensku z obno-
viteľných materiálov. Nový papierenský stroj je 
súčasťou programu modernizácie spoločnosti 
za posledné dva roky vo výške 370 mil. eur. Pri 

plnej kapacite bude stroj schopný spracovať 
viac ako 200 000 ton zberového papiera 

ročne (predovšetkým zo Slovenska), 
otvorí nové spracovateľské kapa-

city a podporí cirkulárnu ekono-
miku tým, že udrží materiály 

v  obehu a  zabráni vzniku 
odpadu.

ZPRÁVY

- trávové papíry s atestem pro přímý styk s potravinami 
- kraftové a recyklované papíry pro balení, výrobu obalů a lepenek
- voštiny a voštinové desky pro transportní řešení, výrobu nábytku a automotive
- ekologické papírové tašky s plochým i krouceným uchem
- kompletní školní program - barevné a bílé papíry/kartony, sešity

Ekologická náhrada plastů

www.melecky.cz
e-shop: www.papirprovsechny.cz

Papírna Aloisov a.s. - vše přímo od výrobce

černobílá verze na tmavém podkladu
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N A  W E B U  O D  3 .  5 .

Coca-Cola 
přichází s dalšími 
vodami v lahvích 
ze 100% rPET
Po nedávném uvedení přírodní prame-

nité vody Natura v  lahvích ze 100% recyklova-
ného materiálu (rPET) představí Coca-Cola na 
českém a slovenském trhu další výrobky v udr-
žitelných lahvích. Společnost přichází s  první 
ochucenou neslazenou vodou Natura ve 100% 
recyklované PET lahvi. V lahvích ze 100% rPET 
uvádí také svou značku přírodní minerální vody 
Römerquelle. Obě značky vody budou v prodeji 
v lahvích o objemu 0‚5 litru a 1‚5 litru.

N A  W E B U  O D  1 4 .  5 .

Orlen Unipetrol 
testuje 
chemickou 
recyklaci 
odpadních plastů

Orlen Unipetrol zprovoznil ve svém che-
mickém závodě v Litvínově testovací pyrolýzní 
jednotku na zpracování odpadních plastů. V ní 
bude v  následujících třech letech zkoumat 
chemickou recyklaci plastů a způsob její imple-
mentace do standardní výroby. Petrochemická 
skupina zaváděním principů cirkulární ekono-
miky do výrobních procesů chce rozšířit tradiční 
výrobu pohonných hmot a plastových produktů 
z fosilních zdrojů o nové zdroje, které pomohou 
k dekarbonizaci Česka a jsou v souladu s politi-
kou Evropské unie.
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Obal: Klíčový 
prvek našeho 
marketingu

„Obal je klíčový marketingový prvek, 
který zvyšuje atraktivitu v  očích spotřebitelů. 
Kromě jednotících prvků na obalových řadách, 
kterými jsou značka a  barevné kódování, kla-
deme důraz na viditelnost v regále, čemuž při-
způsobujeme barvu, tvar a výřez krabice. Velmi 
důležité je také sdělení, jakou přidanou hod-
notu výrobek přináší, ať už z hlediska obsahu 
nebo rychlosti přípravy. V  neposlední řadě je 
vhodné design doplnit o informace o původu 
a značku kvality,“ říká generální ředitel společ-
nosti Europasta Bohumil Vráblík, a to v rubrice 
Rozbalíme to s…

V Y Š L O  1 9 .  4 .

Tesco spustilo 
novinku: 
Prvý automat 
na vrátenie PET 
fliaš a plechoviek
Reťazec Tesco na Slovensku spustil pi-

lotný projekt zberného automatu umožňujúci 
vrátenie PET fliaš a  plechoviek. Nachádza sa 
v meste Senec v hypermarkete Tesca, ktorý je 
dlhodobo obľúbeným miestom na nákup oby-
vateľov žijúcich priamo v  meste i  jeho širšom 
okolí. Tesco očakáva, že sa každý deň podarí 
vyzbierať stovky PET fliaš a plechoviek. Zberný 
automat spustil reťazec v  predstihu pred za-
vedením povinného zálohovania PET fliaš 
a  plechoviek. Automat bude fungovať 
v takzvanom duálnom móde – zbierať 
tak bude nielen plastové PET fľaše 
a plechovky, ale zákazníci budú 
môcť vrátiť aj sklené fľaše 
a získať vratnú zálohu.

Projděte si, c
o jsme v posledních dnech a týdnech 

publik
ovali, n

a webu www.svetbaleni.c
z.
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Z V E Ř E J N Ě N O  1 9 .  4 .

Pop Stone Gin 
s povedenou 
etiketou
V  tomto vydání Design Watch jsme se 

podívali na obal ginu Pop Stone z palírny Salty 
Stone, kterou vlastní Srb žijící ve Vídni Ivan Po-
pović. Na lahev s etiketou a poutavým příběhem 
redakci upozornil David Hloušek, technical sales 
specialist společnosti Avery Dennison: „Design 
etikety byl inspirován dílem slavného umělce 
a  představitele moderního pop-artu Takašiho 
Murakamiho. Na ochutnávce ginu Pop Stone 
Ivan a  jeho přátelé přemýšleli o  asociacích, 
které každý z nich má, když gin pije. Tak se zro-
dila myš lenka malých ‚ginnies‘.“

P U B L I K O V Á N O  2 8 .  4 .

Zálohovaná 
Mattoni na 
Kosik.cz uzavírá 
kruh a recykluje 
z lahve do lahve
Mattoni spolu s  online obchodem 

Kosik.cz uzavřela cirkulární smyčku PET ve své 
první zálohované lahvi. Zálohované PET lahve 
Mattoni, které zákazníci na Košíku vrátili, byly 
zpracovány do nových lahví. Původní i  nové 
lahve obsahují 80  % recyklovaného PET. Na 
plnou cirkularitu procesu dohlédla certifikační 
společnost GreenCircle Certified. Udělila zá-
lohované lahvi Mattoni certifikaci GCC Closed 
Loop Product osvědčující uzavření materiá-
lové smyčky.

N A  S E R V E R U  O D  4 .  5 .

Procter & Gamble 
má doplňovací 
systém pro vlasovou 
kosmetiku
Značky péče o vlasy Procter & Gamble 

představily nový doplňovací systém, který se 
skládá z hliníkové lahve a doplňovacího sáčku. 
V České republice zavádějí nové obaly značky 
Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences 
a  Aussie, které tak podle výrobce spotřebite-
lům umožní snížit spotřebu plastů o  60  % ve 
srovnání s  běžnou lahví. Firma navíc urychlila 
proces snižování spotřeby panenského plastu 
v  lahvích šamponů a  kondicionérů o  50  %, 
který byl původně plánovaný až na rok 2030. 
Tohoto cíle bude dosaženo již do konce roku 
2021, což v kombinaci s možností opětovného 
použití obalů sníží využívání panenského plastu 
o více než 300 000 tun (za čtvrtletí v porovnání 
s rokem 2016).

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

Minimalizujeme 
nerecyklovatelné 
obaly

V první řadě je naším cílem minimalizo-
vat obaly, které je velmi obtížné či nemožné dále 
recyklovat. Současně podporujeme opakované 
používání odnosných tašek a nově také sáčků 
na ovoce a zeleninu (tzv. resáčků) s minimálním 
podílem recyklátu přes 70 %,“ říká v rozhovoru 
pro rubriku Rozbalíme to s… Ivan Holub, koor-
dinátor udržitelného rozvoje společnosti Billa. 
Současně však dodává: „Uvědomujeme si, že 
nadmíra obalů a  nesprávné nakládání s  nimi 
vede k  závažným ekologickým škodám, kte-
rým chceme co nejvíce předcházet. Na druhou 
stranu má obal potravinu chránit před poškoze-
ním či rychlou zkázou, a proto je nezbytné obě 
skutečnosti odpovědně vybalancovat.“



Inzertorial

Je tomu více než rok, kdy se vlivem pan-
demie SARS CoV-2  přesunula spotřeba 
do digitálního světa. Jako zákazníci 
jsme přestali chodit do obchodů a  za-
čali nakupovat pomocí e-shopů. Zásad-
ním způsobem se také změnily oblasti 
výroby, logistiky a  marketingu. A  stejně 
jako ostatní jmenované disciplíny ani vý-
robkový marketing, jehož primární sou-
část tvoří co-packingové operace, nebyl 
a  stále není na takovou změnu chování 
spotřebitele správně připraven. 

Namísto fyzické demonstrace nových, oje-
dinělých produktů v  zajímavých obalech, de-
signových křivkách s  možností výběru toho 
nejlepšího na jednom místě se v  pandemii do 
popředí zájmu spotřebitele, a tedy i marketin-
gových mágů, staví digitální prezentace výrobků. 
To samo o  sobě vyvolalo v  letech 2020–2021 
výrazně menší potřebu customizace zákaznic-
kých produktů a  s  tím spojenou evoluci světa 
co-packingu. 

V důsledku toho logistická centra umírnila svůj 
zájem o  automatizaci co-packingu a  vrátila se 
k postupné, dílčí automatizaci. Stačí to však na 
pokrok? Není to málo? Jak je možné, že něco tak 
jednoduchého, jako je virus, který nemá žádnou 
agendu, žádný plán, žádné nařízení, náboženství 
a ani politickou příslušnost, dokáže ovlivnit chod 
světa? Na co čekal a proč nepřišel dříve? 

DIGITÁLNÍ DVOJČATA 
A DIGITÁLNÍ AGENTI
V HOPI co-packingu si klademe stejnou otázku: 
Na co čekáme v automatizaci a digitalizaci co-
-packingu? Jsou to noví klienti, nové potřeby, 
nové změny, noví inovátoři? A  vystačíme si 
s pouhým „čekat“? Naše odpověď zní: „Ne!“ Nej-
spíše stejně by na tuto otázku odpověděl pan 
profesor Ing. Mařík, DrSC. dr. h. c., z ČVUT, jehož 
přednášky o kybernetice zaznívají v aulách vy-
sokých škol a  zazněly i  na letošní konferenci 
Log-in. Stejně jako svět výroby i  svět logistiky 
a co-packingu začíná mít svá „digitální dvojčata“. 
V HOPI jsme toho v posledním roce příkladem. 
Od marketingových simulací, návrhu cen, simu-
lací automatizovatelnosti balení se posouváme 
dále: v  plánování a  postupných zpracovatel-

ských procesech se na základě prototypování 
a  simulování provozních podmínek zabýváme 
vývojem reálných služeb s přidanou hodnotou. 
Sledujeme, jak se předpoklady naplňují, a zpět-
novazebně upravujeme modely tak, aby se buď 
učily z reality, nebo předešly nevhodným situa-
cím. Vznikají tzv. digitální agenti, kteří spolu začí-
nají komunikovat na pozadí reálného světa. 

Plán výroby co-packingu si rozumí s plánem na-
vezení, vyskladnění, výroby i zaskladnění. Stroje 
si vyměňují data o  provozních podmínkách 
a ptají se agenta na způsobilost a plnění předpo-
kladů. Procesy cenotvorby se párují s reálnými 
finančními výsledky a korelují chování v reálném 
provozním řízení. Chybějí nám ale vzory a limi-
tuje nás dostupná technologie. 

CTÍME AKTIVNÍ PŘÍSTUP
V HOPI nikdy nečekáme v reaktivním módu, až 
nastanou příhodné podmínky. Vždy chceme 
a pohybujeme se v čase s touhou těmto pod-
mínkám vyhovět a  být připravení právě v  oka-
mžiku, kdy nastanou. V HOPI co-packingu i přes 
světovou situaci s pandemií usilovně pracujeme 
a  realizujeme nová, nekonvenční řešení k  zís-
kání potřebné hybnosti, kterou naši zákazníci 
na trhu, ať se chová jakkoliv, potřebují. Vyvíjíme 
stroje, zařízení a systémy s požadovanou flexi-
bilitou, agilitou a rychlým nasazováním do pro-

www.hopi.cz

cesů, které by jinak byly nákladově nerentabilní 
a nevedly k naplnění marketingových idejí našich 
klientů. To je v našich myslích absolutně nepřed-
stavitelné. 

Naši klíčoví klienti si vysoce cení tohoto ho-
listického přístupu k  inovacím, ale HOPI se 
v tomto roce posune ještě dále. Brzy plně vytěží 

 přínosy agilní automatizace a digitalizace. Ta již 
nadále nebude závislá na lidské pracovní síle, 
zpracovávaném produktu či značce nebo typu 
operací. Pokud to umožní naše vnitřní digitální 
co-packingové dvojče, naučíme naši platformu 
co-packingu totéž. Na virus se vakcína nakonec 
našla a ani náš co-packing nezůstane bez efek-
tivního řešení. 

SVĚT ZRYCHLIL. 
NEDOJDE 
CO-PACKINGU DECH?
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Obal: Klíčový 
prvek našeho 
marketingu

„Obal je klíčový marketingový prvek, 
který zvyšuje atraktivitu v  očích spotřebitelů. 
Kromě jednotících prvků na obalových řadách, 
kterými jsou značka a  barevné kódování, kla-
deme důraz na viditelnost v regále, čemuž při-
způsobujeme barvu, tvar a výřez krabice. Velmi 
důležité je také sdělení, jakou přidanou hod-
notu výrobek přináší, ať už z hlediska obsahu 
nebo rychlosti přípravy. V  neposlední řadě je 
vhodné design doplnit o informace o původu 
a značku kvality,“ říká generální ředitel společ-
nosti Europasta Bohumil Vráblík, a to v rubrice 
Rozbalíme to s…
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Tesco spustilo 
novinku: 
Prvý automat 
na vrátenie PET 
fliaš a plechoviek
Reťazec Tesco na Slovensku spustil pi-

lotný projekt zberného automatu umožňujúci 
vrátenie PET fliaš a  plechoviek. Nachádza sa 
v meste Senec v hypermarkete Tesca, ktorý je 
dlhodobo obľúbeným miestom na nákup oby-
vateľov žijúcich priamo v  meste i  jeho širšom 
okolí. Tesco očakáva, že sa každý deň podarí 
vyzbierať stovky PET fliaš a plechoviek. Zberný 
automat spustil reťazec v  predstihu pred za-
vedením povinného zálohovania PET fliaš 
a  plechoviek. Automat bude fungovať 
v takzvanom duálnom móde – zbierať 
tak bude nielen plastové PET fľaše 
a plechovky, ale zákazníci budú 
môcť vrátiť aj sklené fľaše 
a získať vratnú zálohu.

Projděte si, c
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Pop Stone Gin 
s povedenou 
etiketou
V  tomto vydání Design Watch jsme se 

podívali na obal ginu Pop Stone z palírny Salty 
Stone, kterou vlastní Srb žijící ve Vídni Ivan Po-
pović. Na lahev s etiketou a poutavým příběhem 
redakci upozornil David Hloušek, technical sales 
specialist společnosti Avery Dennison: „Design 
etikety byl inspirován dílem slavného umělce 
a  představitele moderního pop-artu Takašiho 
Murakamiho. Na ochutnávce ginu Pop Stone 
Ivan a  jeho přátelé přemýšleli o  asociacích, 
které každý z nich má, když gin pije. Tak se zro-
dila myš lenka malých ‚ginnies‘.“

P U B L I K O V Á N O  2 8 .  4 .

Zálohovaná 
Mattoni na 
Kosik.cz uzavírá 
kruh a recykluje 
z lahve do lahve
Mattoni spolu s  online obchodem 

Kosik.cz uzavřela cirkulární smyčku PET ve své 
první zálohované lahvi. Zálohované PET lahve 
Mattoni, které zákazníci na Košíku vrátili, byly 
zpracovány do nových lahví. Původní i  nové 
lahve obsahují 80  % recyklovaného PET. Na 
plnou cirkularitu procesu dohlédla certifikační 
společnost GreenCircle Certified. Udělila zá-
lohované lahvi Mattoni certifikaci GCC Closed 
Loop Product osvědčující uzavření materiá-
lové smyčky.

N A  S E R V E R U  O D  4 .  5 .

Procter & Gamble 
má doplňovací 
systém pro vlasovou 
kosmetiku
Značky péče o vlasy Procter & Gamble 

představily nový doplňovací systém, který se 
skládá z hliníkové lahve a doplňovacího sáčku. 
V České republice zavádějí nové obaly značky 
Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences 
a  Aussie, které tak podle výrobce spotřebite-
lům umožní snížit spotřebu plastů o  60  % ve 
srovnání s  běžnou lahví. Firma navíc urychlila 
proces snižování spotřeby panenského plastu 
v  lahvích šamponů a  kondicionérů o  50  %, 
který byl původně plánovaný až na rok 2030. 
Tohoto cíle bude dosaženo již do konce roku 
2021, což v kombinaci s možností opětovného 
použití obalů sníží využívání panenského plastu 
o více než 300 000 tun (za čtvrtletí v porovnání 
s rokem 2016).

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

Minimalizujeme 
nerecyklovatelné 
obaly

V první řadě je naším cílem minimalizo-
vat obaly, které je velmi obtížné či nemožné dále 
recyklovat. Současně podporujeme opakované 
používání odnosných tašek a nově také sáčků 
na ovoce a zeleninu (tzv. resáčků) s minimálním 
podílem recyklátu přes 70 %,“ říká v rozhovoru 
pro rubriku Rozbalíme to s… Ivan Holub, koor-
dinátor udržitelného rozvoje společnosti Billa. 
Současně však dodává: „Uvědomujeme si, že 
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vede k  závažným ekologickým škodám, kte-
rým chceme co nejvíce předcházet. Na druhou 
stranu má obal potravinu chránit před poškoze-
ním či rychlou zkázou, a proto je nezbytné obě 
skutečnosti odpovědně vybalancovat.“
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O
Obalová řešení v segmentu piva zrcadlí přede-

vším preference, zájmy a chování spotřebi-
telů. „V tomto ohledu vnímáme dva směry. 

První klade důraz na udržitelnost pro-
střednictvím ekologicky šetrných 

obalů. Předpokládáme, že tento 
trend bude dlouhodobě kon-

stantně narůstat a stále nabí-
rat na důležitosti. Druhý směr 

je především o praktičnosti, jde 
o  tzv. on-the-go balení, která se 

hodí pro okamžitou spotřebu. Tento 
trend ještě zesílila pandemie,“ konstatuje 

Denisa Mylbachrová, PR manažerka a tisková 
mluvčí společnosti Pivovary Staropramen.

Trendy obalových řešení se odvíjejí od poptávky 
i ekonomické a ekologické situace. „Dopad svě-
tových krizí přináší následky, které se podepsaly 

David Čapek
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

PANDEMIE 
PŘESTĚHOVALA 
„GASTRO“ 
PIVO DO LAHVÍ 
A PLECHOVEK

na turbulentnosti cen a všeobecné dostupnosti 
obalového materiálu,“ říká Janka Vríčanová, ob-
chodní ředitelka společnosti Collma. Zároveň je 
podle ní třeba brát v úvahu vývoj globální a evrop-
ské legislativy, která směřuje k uhlíkové neutralitě.

PLECH, SKLO, NEBO PET?
V kontextu zaměření na praktičnost pokračuje 
příklon spotřebitelů k  plechovkám, které jsou 
díky nízké hmotnosti a rychlému vychlazení ná-
poje již několik let nejdynamičtěji rostoucí kate-
gorií v rámci pivních obalů. Uvedený trend navíc 
akcelerovala pandemie a  s  ní související uza-
vření hospod. Například v portfoliu Plzeňského 
Prazdroje tvořily plechovky v roce 2019 zhruba 
18 %, loni už přes 20 %.

Prodeje piva v plechu za poslední tři roky v rámci 
celého maloobchodního trhu v  ČR vzrostly 

o  30  %, jak 
uvádějí ak-
tuální data spo-
lečnosti NielsenIQ. 
V  roce 2020 dosáhl 
celkový podíl prodaných 
ležáků v plechovkách 33 %, 
v  případě jedenáctek to bylo 
12 % a u výčepního piva 16 %. Sta-
bilní pozici si dlouhodobě drží vratné 
sklo. Pokles zaznamenaly prodeje piva 
v PET lahvích, a to celkově o 10 %.  Někteří 
výrobci také od stáčení piva do „petek“ prů-
běžně ustupují. „V  loňském roce naše dvě 

Vzhledem k  mnohaměsíčnímu uzavření gastronomických provozů 
začali spotřebitelé ještě víc než dříve nakupovat balené pivo. Pandemie 
koronaviru tak specificky zamíchala vývojem v segmentu pivních obalů a dál 
posílila jejich roli. Nejde jen o obligátní „dilema“, zda preferovat láhev nebo ple-
chovku, ale na významu nabývá rovněž aspekt udržitelnosti a také atraktivita i ori-
ginalita designu obalu. Vlivem toho, že pandemie prakticky „vymazala“ gastronomii, 
věnujeme se v tomto článku především balení do retailu.

Foto: P
ivovplechu.cz / D

rin
k2Go
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Obaly produktů menších výrobců piva včetně minipivovarů už v mnoha případech nejsou jakýmsi „nutným zlem“, ale jde 
 nezřídka o zajímavé a inspirativní počiny. Přinášíme několik příkladů za všechny.

značky, Gambrinus a Radegast, ukončily prodeje 
v PET lahvích, čímž ročně ušetříme přes 800 tun 
plastu. Do konce roku 2022 chceme skončit se 
stáčením do plastových lahví úplně,“ nastiňuje 
plány Plzeňského Prazdroje jeho tiskový mluvčí 
Zdeněk Kovář. Odklon od plastů, zejména těch 
jednorázových, potvrzuje i Jan Kaprhál, innova-
tion & marketing manager CZ/SK ve společnosti 
Smurfit Kappa. „Ustupují PET lahve, nahrazují 
se smršťovací fólie a materiály, které se špatně 
recyklují nebo mají vysokou uhlíkovou stopu při 
výrobě,“ vyjmenovává Jan Kaprhál a dodává, že 
tam, kde je to možné, představuje alternativu 
využití papíru a vlnité lepenky.

Na rozdíl od plastových lahví neoslabují ve 
svém postavení na trhu lahve skleněné. „Mnohé 
pivovary skončily nebo končí s  prodejem piva 
v plastu a hlásí se k využívání skleněných obalů, 
především vratných skleněných lahví, které 
jsou z  pohledu životního prostředí nejšetrněj-
ším obalem. Co se týká skleněných jednocest-
ných obalů, jsou stoprocentně recyklovatelné, 
a to stále dokola,“ poznamenává Dana Švejca-

rová, ředitelka marketingu a prodeje CZ+ SK ve 
společnosti Vetropack Moravia Glass. V  době 
pandemie podle ní částečně klesla poptávka 
výrobců piva po inovacích skleněných lahví. Ně-
kteří odběratelé vybírají v případě potřeby raději 
z existujících tvarů, než by volili vývoj zcela no-
vého tvaru. „Přesto jsme za poslední rok dokon-
čili kompletní design pro několik pivních lahví,“ 
doplňuje Dana Švejcarová.

ETIKETY S DŮRAZEM NA TRADICI
V oblasti etiket akcentuje řada zejména větších 
pivovarů v posledních letech svou historii, čímž 
je ovlivněn i vzhled jejich výrobků. „Vnímáme to 
jako návrat k tradici, kdy podoba etikety je více 
přírodní a retro. Řešíme také požadavky na spe-
ciální barvy, zajišťující různé efekty doplněné 

„I MALÉ PIVOVARY UMĚJÍ KVALITNĚ BALIT“

z pražské Hosti-
vaře nabízí své pivo 
v plastové láhvi ori-
ginálního tvaru, který 
připomíná granát. 
Návrh je z dílny de-
signéra Jana Čapka.

Pivovar
Hostivar

z východočeského Potštejna 
používá udržitelné multipac-
kové balení šesti plechovek, bez 
použití smršťovací fólie. Jde 
o obaly TopClip vyráběné spo-
lečností Smurfit Kappa, které 
mají v porovnání s fólií o 30 % 
nižší uhlíkovou stopu, jsou zcela 
bez lepidla a téměř polovinu 
tvoří recyklovaný materiál.

Pivovar 
Clock

připravil ve spolupráci 
s firmou Pivovplechu.cz 
balíček Cthulhu’s Mystery 
Pack, kde se nacházejí vy-
braná piva a designy, které 
se už nezopakují. Jde 
o lákadlo (nejen) pro sbě-
ratele plechovek a třeba 
i atraktivní dárek.

Pivovar 
Crazy Clown

z „hlavního města“ 
piva, tedy Plzně, 
disponuje propraco-
vaným vizuálním sty-
lem, včetně stylově 
vytříbených etiket.

Pivovar 
Proud

z Frýdlantu a pivovar 
Kocour z Varnsdorfu 
nabízejí svá piva i ve 
vratných skleněných 
lahvích, což v případě 
malých pivovarů není 
zdaleka pravidlem. 

Pivovar 
Albrecht

„VYŠŠÍ PODÍL RECYKLÁTU 
V PLECHOVKÁCH“
Ve spolupráci s dodavateli se také zaměřujeme na snižování 
tloušťky plechovek a navyšování recyklátu v obalu. Hliník lze 
recyklovat prakticky do nekonečna a  jeho kvalita je přitom 
vždycky stejná. Plechovky z recyklátu mají navíc až o 80 % 
nižší uhlíkovou stopu a na jejich výrobu je spotřebováno až 
o 95 % méně energie než u plechovek vyrobených z takzva-
ného panenského materiálu. Naše plechovky jsou nyní vyro-
bené ze 40 % z recyklátu a tento podíl chceme dál navyšovat. 
K dalšímu snížení produkce hliníku došlo odstraněním aloba-
lových krčků z lahví Pilsner Urquell a nahrazením papírovými 
etiketami. Díky tomu se ročně uspoří 48 tun hliníku.

Zdeněk Kovář
tiskový mluvčí
Plzeňský Prazdroj

Foto: Pivovary Staropramen
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inzerce

o embossing. Nelze však opomíjet ani důraz na 
udržitelnost, čili možnost recyklace,“ vysvětluje 
Milan Dašek, business unit director graphical 
labels ve společnosti OTK Group.

S ohledem na ekologii se hojně upouští od me-
talizovaných papírů a přechází se na bílý papír, 
který nyní už převažuje. Omezují se i  stanioly 
přes hrdlo a uzávěr lahve, jež jsou nahrazovány 
papírem. „Spotřebitel daleko více vnímá design 
obalu. Více než dřív ho oslovuje, tak aby vnímal, 
že pivo je kvalitnější a exkluzivnější. Pivovary se 
zaměřují především na to, co je vidět na první 

pohled, tedy uzávěr, embossing na skle či sa-
motné etiketě,“ shrnuje Milan Dašek.

DESIGNOVÉ PLECHOVKY 
V MENŠÍCH SÉRIÍCH
Z hlediska designu se konkrétně u plechovek dá 
využít téměř celá plocha obalu. Možností, jak 
 zatraktivnit vizuál plechovky, je dnes mnoho. 
„Nejžádanější jsou dražší techniky s  3D efek-
tem (3D potisk, 3D etiketa), ale díky různým 
metalickým prvkům jsou zajímavé i  levnější 
 varianty klasických etiket, shrink sleevů či po-
tisku,“ vypočítává Marek Hotovčin, obchodní 

ředitel společnosti Pivovplechu.cz 
(Drink2Go). Zákazník se mnohdy 
při dvou podobných pivech rozho-
duje právě na základě atraktivity 
obalu. Co se pivovaru nepodaří 
přenést přímo na plechovku, 
snaží se nezřídka dohnat na vi-
zuálech multipacků. „Flexibilní 
techniky digitálního tisku ve 
spojení s  laserovým výsekem 
jsou velmi pěkné, ale vždy je 
to samozřejmě otázka peněz,“ 
podotýká Marek Hotovčin.

Stále oblíbenější jsou v dnešní 
době limitované série designů 
pro rozličné příležitosti, jako 
jsou různá výročí, narozeniny 
či svatby. Nebo unikátní edice, 
které se již nikdy nebudou opa-
kovat. Marek Hotovčin dodává: 
„Samozřejmě výroba malých 
sérií je vždy nákladnější, ale 
pozitivní na tom je, že zákaz-
níci mají rádi ojedinělé pro-
dukty a  jsou ochotni si za ně 
i připlatit.“

„VRATNÉ OBALY MAJÍ PRIORITU“
Snažíme se eliminovat jednocestné obalové materiály, při-
bližně 70 % naší produkce jsou vratné obaly – zálohové sudy 
nebo lahve, materiály na jedno použití tvoří zbývajících 30 %. 
Neustále hledáme cesty, jak obaly inovovat, proto jsme v mi-
nulém roce u našich klíčových značek uvedli na trh PET lahve, 
které obsahují 30% podíl plastového recyk látu. Nedávno jsme 
také investovali do nových přepravek, protože vratné lahve 
jsou nejpopulárnějším obalem nejen v Česku, ale i v zahraničí. 
Mezi obaly zažívají v posledních letech velký boom plechovky. 
Ty, v nichž nabízíme naše piva, obsahují podíl recyklovaného 
materiálu mezi 70 a  90  %. Nespornou výhodou plechovek 
z hlediska marketingu je právě využitelnost celého povrchu 
pro potřebná sdělení, s čímž také náležitě pracujeme při pří-
pravě limitované edice pro fotbalové mistrovství Evropy.

Denisa 
Mylbachrová
PR manažerka 
a tisková mluvčí
Pivovary Staropramen

Plzeňský Prazdroj nedávno inovoval 
svou tradiční pivní lahev. 

Foto: Plzeňský Prazdroj
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Pack, kde se nacházejí vy-
braná piva a designy, které 
se už nezopakují. Jde 
o lákadlo (nejen) pro sbě-
ratele plechovek a třeba 
i atraktivní dárek.

Pivovar 
Crazy Clown

z „hlavního města“ 
piva, tedy Plzně, 
disponuje propraco-
vaným vizuálním sty-
lem, včetně stylově 
vytříbených etiket.

Pivovar 
Proud

z Frýdlantu a pivovar 
Kocour z Varnsdorfu 
nabízejí svá piva i ve 
vratných skleněných 
lahvích, což v případě 
malých pivovarů není 
zdaleka pravidlem. 

Pivovar 
Albrecht

„VYŠŠÍ PODÍL RECYKLÁTU 
V PLECHOVKÁCH“
Ve spolupráci s dodavateli se také zaměřujeme na snižování 
tloušťky plechovek a navyšování recyklátu v obalu. Hliník lze 
recyklovat prakticky do nekonečna a  jeho kvalita je přitom 
vždycky stejná. Plechovky z recyklátu mají navíc až o 80 % 
nižší uhlíkovou stopu a na jejich výrobu je spotřebováno až 
o 95 % méně energie než u plechovek vyrobených z takzva-
ného panenského materiálu. Naše plechovky jsou nyní vyro-
bené ze 40 % z recyklátu a tento podíl chceme dál navyšovat. 
K dalšímu snížení produkce hliníku došlo odstraněním aloba-
lových krčků z lahví Pilsner Urquell a nahrazením papírovými 
etiketami. Díky tomu se ročně uspoří 48 tun hliníku.

Zdeněk Kovář
tiskový mluvčí
Plzeňský Prazdroj

Foto: Pivovary Staropramen
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Svět balení:
Skupina Danone zahrnuje mnoho značek i typů 
obalů. Existuje z  pohledu marketingu nějaká 
strategie nebo jednotící prvky, jež prostupují 
celým obalovým portfoliem?

Gabriela Kobesová:
Portfolio Danone zahrnuje mnoho různých ka-
tegorií, které cílí na velmi rozdílné koncové uži-
vatele včetně speciální výživy, jež se prodává 
v lékárnách na předpis. Pokud se ale zaměříme 
čistě na portfolio FMCG, rozhodně máme určité 
principy, které nám pomáhají vytvářet „objects 
of desire“. Obal vnímáme jako základní médium 
pro komunikaci se spotřebitelem a  efektivní 
design našich obalů považujeme za klíčový pro-
středek pro trvale udržitelný růst společnosti.

Za efektivní pak pokládáme takový design 
obalu, který je unikátní, jasně rozpoznatelný na 
regálu, funkční a spotřebiteli umožní dokonalý 
zážitek z  konzumace našich produktů od ná-
kupu až po vyhození obalu. Stále důležitější je 
pro nás i to, aby byl obal recyklovatelný, kom-
postovatelný nebo znovu použitelný. Chceme 
dosáhnout plné recyklovatelnosti našich obalů 
do roku 2025 a  již nyní na tom tvrdě pracu-
jeme. Systematicky zjednodušujeme obaly tak, 
aby  byly plně zachovány jejich bezpečnostní 
funkce, a přitom jsme například využívali méně 
druhů plastů a dalších materiálů, místo sleevů 
aplikujeme potisky, nasazujeme snáze recyklo-
vatelné materiály a tak dále.

Svět balení:
Změnil se váš pohled na obaly vlivem pande-
mie, která posílila prodeje prostřednictvím 
elektronického obchodu?

Gabriela Kobesová:
Neřekla bych, že pandemie změnila náš pohled 
na roli obalu a principy jeho designu, spíš urych-
lila některé změny, které již byly v pohybu. Jak 
jsem zmínila, obal považujeme za naprosto klí-
čové komunikační médium, které samozřejmě 
funguje jinak na reálném regálu než na tom vir-
tuálním, pro který je vizuály potřeba upravit.

Svět balení:
Obal nese informace pro spotřebitele a někdy 
s  ním může také interagovat. Využíváte na 
obalech komunikační prvky například z oblasti 
rozšířené reality?

Gabriela Kobesová:
V Česku i zahraničí máme standardně QR kódy. 
V současnosti experimentujeme s prvky rozší-
řené reality na několika značkách v  zahraničí. 
V  tuzemsku využití tohoto instrumentu v  nej-
bližší době neplánujeme.

Svět balení:
Pro jogurty nebo probiotické nápoje volíte 
skupinová balení z kartonu, která výrazně gra-
ficky komunikují. Jedná se z  hlediska marke-
tingu o výhodnější řešení než například traye?

Gabriela Kobesová:
Důvodem pro použití pick-upu z  kartonu je 
v  první řadě záměr prodávat výrobky ve sku-
pinovém balení, jež zhruba odpovídá množ-
ství kusů, které si spotřebitel průměrně kupuje 
během jednoho nákupu. V případech, kdy je jed-
noduché udělat skupinové balení bez pick-upu, 
například Activia 4pack, karton nepoužíváme 
nebo od jeho použití upouštíme z důvodu sni-
žování množství obalového materiálu. Pokud je 

Gabriela Kobesová
Danone
Obaly představují komunikační prostředek se spotřebitelem, a  v  průběhu 
let tedy vyžadují postupné „vylaďování“. „Když měníme obal, snažíme 
se zachovávat kontinuitu značky. Je důležité přizpůsobovat vzhled 
měnícímu se světu, ale zároveň chceme, aby náš zákazník svůj 
produkt našel na regálu na první pohled,“ říká Gabriela Kobe-
sová, která řídí inovace a vývoj (včetně packagingu) mléč-
ných a rostlinných výrobků v rámci společnosti Danone, 
a to ve 13 zemích severní, střední a východní Evropy. 
Firma aktuálně přebudovává obalové portfolio 
a do roku 2025 chce dosáhnout recyklovatel-
nosti obalů na 100 % svých výrobků a záro-
veň zvýšit obsah recyklovaných plastů nebo 
 bioplastů na 50 % a přiblížit se tak plné cirkularitě. 

Vhodně navržená 

skupinová balení 

zvyšují p
ro

deje

„Tra
nsform

ace z polystyrenového 

na re
cyklovatelný PET kelím

ek je
 

momentá
lně naše klíč

ová výzva.“

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

pick-up nutný 
jako např. u  pro-
biotických shotů na 
posílení imunity Ac-
timel, pak samozřejmě 
tento komunikační prostor 
naplno využíváme.

Svět balení:
Daří se díky skupinovým balením lépe 
komunikovat všechny povinné informace, 
než pokud by měly být na každém jednotli-
vém balení?

Gabriela Kobesová:
To určitě ano, na druhou stranu u ně-
kterých skupinových nebo velko-
objemových balení využíváme 
prostor k mnohojazyčným 
verzím obalu, abychom 
tak snižovali náklady 
a  zároveň šetřili 
planetu.
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Svět balení:
Skupina Danone zahrnuje mnoho značek i typů 
obalů. Existuje z  pohledu marketingu nějaká 
strategie nebo jednotící prvky, jež prostupují 
celým obalovým portfoliem?

Gabriela Kobesová:
Portfolio Danone zahrnuje mnoho různých ka-
tegorií, které cílí na velmi rozdílné koncové uži-
vatele včetně speciální výživy, jež se prodává 
v lékárnách na předpis. Pokud se ale zaměříme 
čistě na portfolio FMCG, rozhodně máme určité 
principy, které nám pomáhají vytvářet „objects 
of desire“. Obal vnímáme jako základní médium 
pro komunikaci se spotřebitelem a  efektivní 
design našich obalů považujeme za klíčový pro-
středek pro trvale udržitelný růst společnosti.

Za efektivní pak pokládáme takový design 
obalu, který je unikátní, jasně rozpoznatelný na 
regálu, funkční a spotřebiteli umožní dokonalý 
zážitek z  konzumace našich produktů od ná-
kupu až po vyhození obalu. Stále důležitější je 
pro nás i to, aby byl obal recyklovatelný, kom-
postovatelný nebo znovu použitelný. Chceme 
dosáhnout plné recyklovatelnosti našich obalů 
do roku 2025 a  již nyní na tom tvrdě pracu-
jeme. Systematicky zjednodušujeme obaly tak, 
aby  byly plně zachovány jejich bezpečnostní 
funkce, a přitom jsme například využívali méně 
druhů plastů a dalších materiálů, místo sleevů 
aplikujeme potisky, nasazujeme snáze recyklo-
vatelné materiály a tak dále.

Svět balení:
Změnil se váš pohled na obaly vlivem pande-
mie, která posílila prodeje prostřednictvím 
elektronického obchodu?

Gabriela Kobesová:
Neřekla bych, že pandemie změnila náš pohled 
na roli obalu a principy jeho designu, spíš urych-
lila některé změny, které již byly v pohybu. Jak 
jsem zmínila, obal považujeme za naprosto klí-
čové komunikační médium, které samozřejmě 
funguje jinak na reálném regálu než na tom vir-
tuálním, pro který je vizuály potřeba upravit.

Svět balení:
Obal nese informace pro spotřebitele a někdy 
s  ním může také interagovat. Využíváte na 
obalech komunikační prvky například z oblasti 
rozšířené reality?

Gabriela Kobesová:
V Česku i zahraničí máme standardně QR kódy. 
V současnosti experimentujeme s prvky rozší-
řené reality na několika značkách v  zahraničí. 
V  tuzemsku využití tohoto instrumentu v  nej-
bližší době neplánujeme.

Svět balení:
Pro jogurty nebo probiotické nápoje volíte 
skupinová balení z kartonu, která výrazně gra-
ficky komunikují. Jedná se z  hlediska marke-
tingu o výhodnější řešení než například traye?

Gabriela Kobesová:
Důvodem pro použití pick-upu z  kartonu je 
v  první řadě záměr prodávat výrobky ve sku-
pinovém balení, jež zhruba odpovídá množ-
ství kusů, které si spotřebitel průměrně kupuje 
během jednoho nákupu. V případech, kdy je jed-
noduché udělat skupinové balení bez pick-upu, 
například Activia 4pack, karton nepoužíváme 
nebo od jeho použití upouštíme z důvodu sni-
žování množství obalového materiálu. Pokud je 

Gabriela Kobesová
Danone
Obaly představují komunikační prostředek se spotřebitelem, a  v  průběhu 
let tedy vyžadují postupné „vylaďování“. „Když měníme obal, snažíme 
se zachovávat kontinuitu značky. Je důležité přizpůsobovat vzhled 
měnícímu se světu, ale zároveň chceme, aby náš zákazník svůj 
produkt našel na regálu na první pohled,“ říká Gabriela Kobe-
sová, která řídí inovace a vývoj (včetně packagingu) mléč-
ných a rostlinných výrobků v rámci společnosti Danone, 
a to ve 13 zemích severní, střední a východní Evropy. 
Firma aktuálně přebudovává obalové portfolio 
a do roku 2025 chce dosáhnout recyklovatel-
nosti obalů na 100 % svých výrobků a záro-
veň zvýšit obsah recyklovaných plastů nebo 
 bioplastů na 50 % a přiblížit se tak plné cirkularitě. 

Vhodně navržená 

skupinová balení 

zvyšují p
ro

deje

„Tra
nsform

ace z polystyrenového 

na re
cyklovatelný PET kelím

ek je
 

momentá
lně naše klíč

ová výzva.“

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

pick-up nutný 
jako např. u  pro-
biotických shotů na 
posílení imunity Ac-
timel, pak samozřejmě 
tento komunikační prostor 
naplno využíváme.

Svět balení:
Daří se díky skupinovým balením lépe 
komunikovat všechny povinné informace, 
než pokud by měly být na každém jednotli-
vém balení?

Gabriela Kobesová:
To určitě ano, na druhou stranu u ně-
kterých skupinových nebo velko-
objemových balení využíváme 
prostor k mnohojazyčným 
verzím obalu, abychom 
tak snižovali náklady 
a  zároveň šetřili 
planetu.
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plastu a bio plastu použitého v našich obalech 
s cílem dosáhnout průměrně 50 procent recy-
klovaného materiálu pro všechny naše obaly 
a plastové obaly do roku 2025.

Svět balení:
Týká se to vše i České republiky?

Gabriela Kobesová:
Ano. V Česku nyní například velmi aktivně komu-
nikujeme s Eko-komem a recyklačními firmami, 
protože nám jde o to, aby naše obaly nebyly re-
cyklovatelné jen teoreticky, ale aby se skutečně 
v praxi recyklovaly.

Svět balení:
Liší se globální strategie udržitelnosti od cílů 
pro jednotlivé trhy nebo klastry zemí?

Gabriela Kobesová:
Globální závazky jsou o něco striktnější pro Ev-
ropu a specificky pro divizi vod, což je pocho-
pitelné z povahy této kategorie. Dále je pak na 
rozhodnutí toho daného státu, zda si chce cíle 
zpřísnit. Může tak být z  důvodu odlišného lo-
kálního kontextu nebo třeba kvůli tlaku řetězců. 
V Česku máme strategii udržitelnosti, která vy-
chází z  našeho globálního rámce, ale zároveň 
plně zohledňuje česká specifika a  naše místní 
iniciativy.

Svět balení:
Plast je pro trh s mlékárenskými produkty sou-
časnosti těžko nahraditelný. Zároveň se proti 
němu zvedl silný odpor ze strany části spotře-
bitelů. Snažíte se jim vysvětlovat benefity to-
hoto materiálu, nebo spíše hledáte náhradní 
řešení?

Gabriela Kobesová:
Snažíme se naše produkty postupně 

transformovat do cirkulárních 
obalů, jako je PET, respektive 

rPET. Testujeme i různé jiné al-
ternativy, jako jsou skleněné 
nebo papírové obaly, a  také 
experimentujeme s  prodejem 

do vlastního obalu. Většina na-
šeho portfolia ale i nadále zůstane 

v plastu. Proto se spotřebitele sna-
žíme vzdělávat a  zároveň pracovat 

s  lokálním ekosystémem recyklátorů, 
ERP organizací – v Česku s Eko-kom – 

a potenciálních up-cyclerů, tedy firem, 
které dokážou již použité obaly využít 
znovu. Cílem je, abychom aktivně při-

spěli k  navýšení reálné míry recyklace 
a znovuvyužití v jednotlivých zemích.

Svět balení:
Na konci roku značka Alpro spadající do 

skupiny Danone představila lahve z pade-
sátiprocentního rPET. Proč jste nepoužili 
stoprocentní?

Gabriela Kobesová:
U  výrobků, jako jsou trvanlivé rostlinné ná-

poje, je nutné, aby obal obsahoval bariéru 
proti průniku kyslíku, který působí negativně 
na kvalitu výrobku. Není tudíž bohužel možné 

dostat se na sto procent rPET jako třeba u mi-
nerálních vod.

nebo Aqua d’Or v  Dánsku. Možnost je to zají-
mavá, ale exekučně vůbec ne jednoduchá, je 
tedy vhodné ji využívat velmi cíleně a  pouze 
v případě, že jsou tyto technologické možnosti 
plně zhodnoceny v  kreativním nápadu dané 
 aktivace.

Svět balení:
Už jste zmiňovala, že obměňujete 

celé obalové portfolio ve snaze 
podpořit cirkularitu. Co kon-

krétně podnikáte?

Gabriela 
Kobesová:

Danone se rozhodně 
vnímá celosvětově jako 

aktivní aktér v  oblasti změny 
pěstování a  výroby potravin 

pro zachování zdraví naší planety. 
Ostatně je to součást naší vize „One 

Planet. One Health“. Co se týče specificky 
obalů, tak jsme globálně a v některých zemích 

i lokálně součástí Plastic Pact Ellen Mac Arthur 
Foundation. Zároveň jsme v  roce 2018 publi-
kovali naši obalovou politiku s ambiciózními cíli 
pro transformaci Danone směrem k  cirkulární 
ekonomice obalů. Přesněji řečeno, náš přístup 
je trojí: Za prvé do roku 2025 bude sto procent 
našich obalů znovu použitelných, recyklova-
telných nebo kompostovatelných. To zahrnuje 
například postupné vyřazování polystyrenu 
v  Evropě do roku 2024 a  na celém světě do 
roku 2025 nebo postupné vyřazování PVC po 
celém světě do roku 2021. Za druhé podpo-
rujeme rozvoj infrastruktury pro sběr odpadu 
a  vzdělávání spotřebitelů v  oblasti recyklace. 
A  za třetí zvyšujeme množství recyklovaného 

Svět balení:
Zlepšují skupinová balení prodej?

Gabriela Kobesová:
Vhodně zvolená skupinová balení mohou zvy-
šovat prodej. Je to vždy něco za něco, jde o mix 
marketingových a  obchodních požadavků. 
Skupinová balení lépe uspokojí poptávku urči-
tých skupin spotřebitelů a jsou v jistém slova 
smyslu i úspornější. Na druhou stranu vždy 
budou spotřebitelé, u kterých tato ba-
lení neodpovídají jejich potřebám 
a  možnostem, a  proto nabízíme 
v  našem portfoliu různé for-
máty balení od jednoho ke-
límku až po 8packy.

Svět balení:
Kdy přichází vhodný 
čas pro změnu nebo 
redesign obalu? A  jsou 
ve vašem portfoliu značky, 
u nichž měníte obaly častěji?

Gabriela Kobesová:
Důvodů pro redesign obalu může být celá 
řada. Někdy se stane, že se design dlouho ne-
měnil a  je již nemoderní, jindy chceme zlepšit 
recyklovatelnost, zážitek z konzumace výrobku 
nebo chceme změnit positioning značky. Impulz 
může přijít jak z lokální, tak z globální úrovně. Na 
globálních značkách jsou samozřejmě možnosti 
lokální kreativity poněkud omezené. Ale v Česku 
máme i silné místní značky typu Kostíci. Celkově 
bych neřekla, že jsou nějaké značky, na nichž 
úmyslně měníme obaly častěji než na jiných.

Svět balení:
Pokud přistoupíte k  obměně obalu, jedná se 
spíše o evoluční, nebo revoluční krok?

Gabriela Kobesová:
Když měníme obal, zpravi-
dla se snažíme zachovávat 
 kontinui tu značky. Víme, které 
prvky obalu jsou charakte-
ristické a  unikátní pro daný 
brand, a  během procesu re-
designu se je snažíme zachovat, 
eventuálně modernizovat. Je dů-
ležité přizpůsobovat vzhled značky 
měnícímu se světu, ale zároveň 
chceme, aby náš zákazník svůj pro-
dukt našel na regálu na první pohled. 
Aktuálně naše výrobky v  celé Evropě 
procházejí poměrně zásadními obalo-
vými inovacemi, které směřují k  jejich 
plné cirkularitě.

Svět balení:
Pro značku Activia jste si vloni nechali 
vyrobit personalizované obaly s  pro-
dukty pro zaslání influencerům. Sekun-
dární obal vznikl za pomoci digitálního 
tisku a laserového výseku. Jaké možnosti 
vidíte ve využití digitálních technologií 
v sériové výrobě?

Gabriela Kobesová:
Digitální tisk v sériové výrobě jsme zatím vy-
užili pouze v zahraničí a vždy to bylo z důvodu 
aktivace značek, například Actimel ve Francii 

„Jde nám o to
, a

by naše 

obaly nebyly re
cyklovatelné 

jen te
oretic

ky, a
le aby 

se skutečně v pra
xi 

recyklovaly.“
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Foto (3×): Danone

Svět balení:
Působí rPET nějaké problémy ve výrobě?

Gabriela Kobesová:
Pokud používáme rPET na takzvaných FFS 
linkách, kde se obal formuje z fólie až na plnicí 
lince, samozřejmě se musí změnit nastavení 
linky. To je ale v porovnání se změnou materi-
álu z polystyrenu na PET v podstatě marginální 
úprava. Transformace z  nerecyklovatelného 
polystyrenového kelímku na recyklovatelný PET 
kelímek je momentálně naše klíčová výzva. Ná-
sledné přidávání rPET již není tak složité.

Za jediné negativum můžeme považovat to, že 
kelímek s přídavkem rPET není úplně dokonale 
transparentní a může obsahovat drobné nečis-
toty. Na druhou stranu se zdá, že tento drobný 
defekt spotřebitelům nevadí a  většinou ho 
vůbec neřeší.

Svět balení:
Jak se stavíte k možnosti využívání dalších 
druhů recyklovaných plastů v obalech?

Gabriela Kobesová:
Momentálně nejdostupnější recyklovaný 
plast vhodný pro balení potravin představuje 
rPET, a to jak z pohledu dostupnosti, tak z po-
hledu ceny. Získání recyklovaného polyety-
lenu s  vysokou hustotou nebo polypropylenu 
v  potravinářské kvalitě vyžaduje na rozdíl od 
rPET chemickou recyklaci, která zatím není 
dostatečně rozvinutá. Ve střednědobém hori-
zontu proto sázíme na rPET, jelikož jde o jediný 
 recyklovaný plast, který nám umožní dosáhnout 
cirkularity. V dlouhodobém horizontu se pak sa-
mozřejmě zabýváme i dalšími možnostmi.

Svět balení:
Jaké pokroky jste učinili v oblasti monomate-
riálových obalových řešení?

Gabriela Kobesová:
V této oblasti se soustředíme na 
formát kapsiček a  nápojových kar-
tonů. Zároveň ale děláme i rychlé a jed-
noduché změny, jako například odstranění 
sleevů z polypropylenových kelímků, což po-
stupně probíhá na celém portfoliu, nebo třeba 
zavádíme perforaci sleevů na lahvičkách.

Svět balení:
Vidíte na trhu nějaké další zajímavé trendy?

Gabriela Kobesová:
Zajímavých trendů vidím kolem sebe mnoho 
– od papírových lahví a  kelímků recyklovatel-
ných v papírovém streamu přes obaly, které se 
dají sníst, až po prodej potravin bez obalu. Klí-
čové podle mě je identifikovat ty inovace, které 

budou opravdu 
cirkulární a zároveň 
je většinová část spo-
lečnosti bude schopna 
a ochotna zařadit do svého 
života.

Svět balení:
Chystáte pro letošní rok obalové 

novinky?

Gabriela Kobesová:
Zmínila bych aktuální novinku Danone 

jogurt, kterým výrobu této nejtradičnější 
značky jogurtů na světě vracíme do Česka. 

Obal tohoto výrobku je plně recyklovatelný 
off-set PP kelímek. A protože edukaci spotře-
bitelů vnímáme jako zásadní úkol, na kelímku je 
umístěna i výzva, aby lidé recyklovali, a QR kód, 
který spotřebitele vede přímo na praktické rady 
spotřebitelům, jak nakládat s  obaly a  správně 
třídit. Dalším krokem bude pak edukace spotře-
bitelů a využití nutričního ukazatele Nutriscore 
na obalech našich výrobků, kterým chceme 
spotřebitelům usnadnit orientaci v  rámci 
správné výživy. Jinak chystáme i další produk-
tové novinky a  obalové inovace, které půjdou 
obdobným směrem k větší cirkularitě a trans-
parentnějšímu informování spotřebitelů.
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plastu a bio plastu použitého v našich obalech 
s cílem dosáhnout průměrně 50 procent recy-
klovaného materiálu pro všechny naše obaly 
a plastové obaly do roku 2025.

Svět balení:
Týká se to vše i České republiky?

Gabriela Kobesová:
Ano. V Česku nyní například velmi aktivně komu-
nikujeme s Eko-komem a recyklačními firmami, 
protože nám jde o to, aby naše obaly nebyly re-
cyklovatelné jen teoreticky, ale aby se skutečně 
v praxi recyklovaly.

Svět balení:
Liší se globální strategie udržitelnosti od cílů 
pro jednotlivé trhy nebo klastry zemí?

Gabriela Kobesová:
Globální závazky jsou o něco striktnější pro Ev-
ropu a specificky pro divizi vod, což je pocho-
pitelné z povahy této kategorie. Dále je pak na 
rozhodnutí toho daného státu, zda si chce cíle 
zpřísnit. Může tak být z  důvodu odlišného lo-
kálního kontextu nebo třeba kvůli tlaku řetězců. 
V Česku máme strategii udržitelnosti, která vy-
chází z  našeho globálního rámce, ale zároveň 
plně zohledňuje česká specifika a  naše místní 
iniciativy.

Svět balení:
Plast je pro trh s mlékárenskými produkty sou-
časnosti těžko nahraditelný. Zároveň se proti 
němu zvedl silný odpor ze strany části spotře-
bitelů. Snažíte se jim vysvětlovat benefity to-
hoto materiálu, nebo spíše hledáte náhradní 
řešení?

Gabriela Kobesová:
Snažíme se naše produkty postupně 

transformovat do cirkulárních 
obalů, jako je PET, respektive 

rPET. Testujeme i různé jiné al-
ternativy, jako jsou skleněné 
nebo papírové obaly, a  také 
experimentujeme s  prodejem 

do vlastního obalu. Většina na-
šeho portfolia ale i nadále zůstane 

v plastu. Proto se spotřebitele sna-
žíme vzdělávat a  zároveň pracovat 

s  lokálním ekosystémem recyklátorů, 
ERP organizací – v Česku s Eko-kom – 

a potenciálních up-cyclerů, tedy firem, 
které dokážou již použité obaly využít 
znovu. Cílem je, abychom aktivně při-

spěli k  navýšení reálné míry recyklace 
a znovuvyužití v jednotlivých zemích.

Svět balení:
Na konci roku značka Alpro spadající do 

skupiny Danone představila lahve z pade-
sátiprocentního rPET. Proč jste nepoužili 
stoprocentní?

Gabriela Kobesová:
U  výrobků, jako jsou trvanlivé rostlinné ná-

poje, je nutné, aby obal obsahoval bariéru 
proti průniku kyslíku, který působí negativně 
na kvalitu výrobku. Není tudíž bohužel možné 

dostat se na sto procent rPET jako třeba u mi-
nerálních vod.

nebo Aqua d’Or v  Dánsku. Možnost je to zají-
mavá, ale exekučně vůbec ne jednoduchá, je 
tedy vhodné ji využívat velmi cíleně a  pouze 
v případě, že jsou tyto technologické možnosti 
plně zhodnoceny v  kreativním nápadu dané 
 aktivace.

Svět balení:
Už jste zmiňovala, že obměňujete 

celé obalové portfolio ve snaze 
podpořit cirkularitu. Co kon-

krétně podnikáte?

Gabriela 
Kobesová:

Danone se rozhodně 
vnímá celosvětově jako 

aktivní aktér v  oblasti změny 
pěstování a  výroby potravin 

pro zachování zdraví naší planety. 
Ostatně je to součást naší vize „One 

Planet. One Health“. Co se týče specificky 
obalů, tak jsme globálně a v některých zemích 

i lokálně součástí Plastic Pact Ellen Mac Arthur 
Foundation. Zároveň jsme v  roce 2018 publi-
kovali naši obalovou politiku s ambiciózními cíli 
pro transformaci Danone směrem k  cirkulární 
ekonomice obalů. Přesněji řečeno, náš přístup 
je trojí: Za prvé do roku 2025 bude sto procent 
našich obalů znovu použitelných, recyklova-
telných nebo kompostovatelných. To zahrnuje 
například postupné vyřazování polystyrenu 
v  Evropě do roku 2024 a  na celém světě do 
roku 2025 nebo postupné vyřazování PVC po 
celém světě do roku 2021. Za druhé podpo-
rujeme rozvoj infrastruktury pro sběr odpadu 
a  vzdělávání spotřebitelů v  oblasti recyklace. 
A  za třetí zvyšujeme množství recyklovaného 

Svět balení:
Zlepšují skupinová balení prodej?

Gabriela Kobesová:
Vhodně zvolená skupinová balení mohou zvy-
šovat prodej. Je to vždy něco za něco, jde o mix 
marketingových a  obchodních požadavků. 
Skupinová balení lépe uspokojí poptávku urči-
tých skupin spotřebitelů a jsou v jistém slova 
smyslu i úspornější. Na druhou stranu vždy 
budou spotřebitelé, u kterých tato ba-
lení neodpovídají jejich potřebám 
a  možnostem, a  proto nabízíme 
v  našem portfoliu různé for-
máty balení od jednoho ke-
límku až po 8packy.

Svět balení:
Kdy přichází vhodný 
čas pro změnu nebo 
redesign obalu? A  jsou 
ve vašem portfoliu značky, 
u nichž měníte obaly častěji?

Gabriela Kobesová:
Důvodů pro redesign obalu může být celá 
řada. Někdy se stane, že se design dlouho ne-
měnil a  je již nemoderní, jindy chceme zlepšit 
recyklovatelnost, zážitek z konzumace výrobku 
nebo chceme změnit positioning značky. Impulz 
může přijít jak z lokální, tak z globální úrovně. Na 
globálních značkách jsou samozřejmě možnosti 
lokální kreativity poněkud omezené. Ale v Česku 
máme i silné místní značky typu Kostíci. Celkově 
bych neřekla, že jsou nějaké značky, na nichž 
úmyslně měníme obaly častěji než na jiných.

Svět balení:
Pokud přistoupíte k  obměně obalu, jedná se 
spíše o evoluční, nebo revoluční krok?

Gabriela Kobesová:
Když měníme obal, zpravi-
dla se snažíme zachovávat 
 kontinui tu značky. Víme, které 
prvky obalu jsou charakte-
ristické a  unikátní pro daný 
brand, a  během procesu re-
designu se je snažíme zachovat, 
eventuálně modernizovat. Je dů-
ležité přizpůsobovat vzhled značky 
měnícímu se světu, ale zároveň 
chceme, aby náš zákazník svůj pro-
dukt našel na regálu na první pohled. 
Aktuálně naše výrobky v  celé Evropě 
procházejí poměrně zásadními obalo-
vými inovacemi, které směřují k  jejich 
plné cirkularitě.

Svět balení:
Pro značku Activia jste si vloni nechali 
vyrobit personalizované obaly s  pro-
dukty pro zaslání influencerům. Sekun-
dární obal vznikl za pomoci digitálního 
tisku a laserového výseku. Jaké možnosti 
vidíte ve využití digitálních technologií 
v sériové výrobě?

Gabriela Kobesová:
Digitální tisk v sériové výrobě jsme zatím vy-
užili pouze v zahraničí a vždy to bylo z důvodu 
aktivace značek, například Actimel ve Francii 

„Jde nám o to
, a

by naše 

obaly nebyly re
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I když existuje celé segmentové portfolio etiket, 
k těm nejvýraznějším patří nápojové. Na úvod 

se podívejme na několik etiketových ino-
vací z posledních týdnů.

S KOFOLOU NA PLECH
Jak design obalu i  etikety do-
káže komunikovat produkt, 

dokumentuje nová značka citru-
sových limonád s vyšším obsahem 

ovocné šťávy, kterou pod názvem 
Targa Florio uvádí na trh Kofola. Speciální 

masivní lahev s dvojitým dnem a ozdobným 
hrdlem byla navržena extra pro Targa Florio 

a vedle designu láhve je výrazným prvkem právě 
etiketa.

Ta svým pojetím oživuje automobilovou le-
gendu, slavný sicilský závod Targa Florio. Věro-
hodnost retro pojetí doprovází i jeho provedení. 
Pro fotografování závodníka na etiketu byla 
po užita 160 let stará fotografická technika, při 
které se obraz vyvolává na plechové desky.

PLNĚ INFORMOVANÝ SPOTŘEBITEL
Plzeňský Prazdroj u většiny piv značek Radegast, 
Kozel a Birell používá pro etikety na lahvích re-
cyklovaný papír. K uvedeným značkám letos při-
bude ještě Gambrinus. A Martina Vajskebrová, 

manažerka výrobních materiálů a  obalů 
 Plzeňského Prazdroje, dodává: „Trendem 

je však také na etiketách co nejlépe 
informovat spotřebitele o výrobku, 

což činíme dokonce nad rámec 
zákonných povinností. Jsme 

zodpovědný výrobce alko-
holu, proto na etiketách 

přesně uvádíme, pro 
koho není nápoj 
určen.“ U  nových 

etiket pivních alko-
holických značek pi-

vovar informuje pomocí 
jasných a  přehledných tří 

odpovědnostních ikon – věk, 
volant, těhotná žena – s odkazem 

na webovou stránku, kde spotřebitelé 
najdou kompletní informace.

Nejnovější změnu etikety představil Prazdroj 
spotřebitelům letos v březnu, kdy došlo k mate-
riálové úpravě etiket (aluminiové a plastové jsou 
nahrazeny papírovými) na lahvi Pilsner Urquell, 
která má embossingem nově inovovaný i  celý 
svůj design, včetně korunkového uzávěru.

I

TISK A ZNAČENÍ

Etiketa jako výkladní 
skříň. Kvality tisku 
i udržitelnosti

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

V souvislosti s vývojem nových technologií a materiálů 
u  etiket se většina výrobců nápojů shoduje, že 

akcent na vysokou kvalitu provedení musí být 
v souladu s udržitelností.
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Starobrno Medium, a  proto i  zvýraz-
ňuje všechny klíčové prvky, například 
hořkost či vyšší prémiovost.“

Novinkou v  rodině krušovického 
portfolia je etiketa na nové Kru-

šovické Královsky Hořké nealko. 
„Podařilo se nám najít odlišný 
způsob komunikace v  nealko-
holickém segmentu. Nechtěli 
jsme jen kopírovat Birell s mod-
rou barvou, jak to dělá ostatní 
konkurence. My vstupujeme do 
kategorie s kódovou barevností 
prémiového ležáku a jen s jem-
nou podporou modré barvy,“ 
dodává Jiří Coufal.

DIGITÁLNĚ, NEBO 
KONVENČNĚ? PROPOJENÍ 
MŮŽE BÝT CESTOU
A jaké je dění na trhu z pohledu 
výrobců a  dodavatelů etiket? 
Vedle tisku a  zušlechťování je 
u  etiket akcent kladen důraz 
i  na možnosti úprav materiálů 
před tiskem, eventuálně využití 
nových typů substrátů a v ne-
poslední řadě na udržitelnost 

celého konceptu.

JEN NEKOPÍROVAT BIRELL
Klíčové brandy ze skupiny Heineken 
– Starobrno a  Krušovice – potvrzují 
u  etiket současný udržitelný trend. 
V tomto duchu se nese snaha snížit 
počet etiket na produktu, což má vliv 
na jejich profitabilitu. Jak vysvětluje 
Jiří Coufal z marketingu Krušovice: 
„Prémiové produkty svůj status 
ukazují skrze jiné materiály. Tren-
dem je být ‚více prémiový‘ přes 
autentické recyklovatelné ma-
teriály. Zároveň se více objevuje 
práce s  embosovanými a  taktil-
ními prvky. Další zajímavou kate-
gorií je barevnost. Základní barvy 
se příliš nemění, ale od těch kři-
klavých se přechází na zemitější 
varianty původních barev.“

Pavel Geschmay z marketingu 
Starobrna doplňuje k etiketám 
Heinekenu: „Naše etikety se ne-
snažíme radikálně a často měnit 
– jde tady spíše o postupný vývoj 
a nový update.“ Z poslední doby 
lze upozornit na etiketu novinky 
z pivovaru Starobrno, extra hoř-
kého ležáku Bitr, kde etiketa na-
vazuje na design značky i produktu 

„Dnes už jsou v  nabídce takové digitální tech-
nologie, které posouvají rychlosti tisku do zcela 
nových rovin,“ říká Jiří Havránek, produktový 
manažer společnosti Colognia Press, a dodává: 
„Jsou zde ale i  kombinované technologie, kdy 
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Martina 
Vajskebrová
 manažerka 
výrobních materiálů 
a obalů
Plzeňský Prazdroj

„ETIKETY KOMUNIKUJÍ 
NAD RÁMEC ZÁKONA“
Trendem je také na etiketách co nejlépe 
informovat spotřebitele o výrobku, což 
činíme dokonce nad rámec zákonných 
povinností. Jsme zodpovědný výrobce 
alkoholu, proto na etiketách přesně uvá-
díme, pro koho není nápoj určen.

Č. 111 – 4–6/2021
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k těm nejvýraznějším patří nápojové. Na úvod 

se podívejme na několik etiketových ino-
vací z posledních týdnů.
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zákonných povinností. Jsme 

zodpovědný výrobce alko-
holu, proto na etiketách 

přesně uvádíme, pro 
koho není nápoj 
určen.“ U  nových 

etiket pivních alko-
holických značek pi-

vovar informuje pomocí 
jasných a  přehledných tří 

odpovědnostních ikon – věk, 
volant, těhotná žena – s odkazem 

na webovou stránku, kde spotřebitelé 
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svůj design, včetně korunkového uzávěru.
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TISK A ZNAČENÍ

Etiketa jako výkladní 
skříň. Kvality tisku 
i udržitelnosti

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

V souvislosti s vývojem nových technologií a materiálů 
u  etiket se většina výrobců nápojů shoduje, že 

akcent na vysokou kvalitu provedení musí být 
v souladu s udržitelností.
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Živá etiketa pro Vinařství Velké Bílovice.

Foto: Etiflex
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propojujete 
digitální a  kon-
venční tisk a  do-
stáváte zcela nové 
možnosti z  pohledu 
variability i následného zu-
šlechtění.“ Z pohledu udržitel-
nosti firma zařazuje i  materiály 
s obsahem recyklátu, kompostova-
telné nebo ty s menším dopadem na 
životní prostředí. „Když se člověk podívá 
na roční spotřebu, tedy metry čtvereční, 
základních samolepicích papírů, zjistí, že při 
přechodu na materiály s  obsahem jen 30  % 
recyklátu mohou výrazně ušetřit zdroje této 
planety a z ekonomického pohledu jsou takřka 
srovnatelné podmínky s klasickými materiály.“

V  souvislosti s  koexistencí a  hybridním využí-
váním různých tisků jsou dnes často využívány 
univerzální nátěry (top coat) pro digitální i ana-
logový tisk, které dokážou zatraktivnit celkový 
vizuální vjem etikety. Zájem o top coaty různých 
typů potvrzuje u svých materiálů například spo-
lečnost Avery Dennison. Podle firmy dokáže top 
coat při výrobě etikety zefektivnit celý proces, 
včetně jeho zabezpečení, protože je možné do 
něho přidávat např. i luminiscenční složky, což 
je využíváno třeba ve farmacii jako ochrana proti 
padělání. Na trhu jsou i další top coaty (včetně 
těch pro kontakt s  potravinami), které doká-
žou dodat přitažlivost i matnému či soft touch 
efektu.

Vratné lahve jdou vstříc trendu online 
nakupování a spouští vlastní e-shop!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom 
psali v SB NEWS již 15. dubna 2021.

Jde to jednoduše 
i z mobilu

Vy nedostáváte SB NEWS jako tisíce 
dalších? Stačí vyplnit e-mail na 
atozregistrace.cz/sbnews
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OŽIVIT 
ETIKETY
Jednu z  no-
vinek předsta-
vují takzvané živé 
etikety. Prakticky jde 
o  mobilní aplikaci (pro 
spotřebitele volně ke sta-
žení), kterou používá například 
Etiflex tak, aby umožnil výrobci 
dostat se ke spotřebiteli blíž a jinak 
a zajímavěji vyprávět vlastní příběh. In-
terakce etikety se zákazníkem funguje na 
principu rozšířené reality (AR) se zapojením 
nejenom vizuálního designu, ale i  zvukového 
a  pohybového efektu, který je schopen lépe 
zprostředkovat informaci i emoci.

Pavel Geschmay
brand manager, marketing
Starobrno, Heineken

„PRÉMIOVÝ ZNAMENÁ UDRŽITELNÝ“
Mezi největší trendy současnosti patří udržitelnost, kdy se 
Heineken snaží být co nejodpovědnějším výrobcem ve vztahu 
k přírodě, ekologii a využívání přírodních zdrojů. V této souvis-
losti se zabýváme i  problematikou recyklovatelných obalů, 
snižováním podílu plastu a uhlíkové stopy při výrobě. Konečně 
poslední důležitý trend vidíme v tvorbě zajímavých etiket pro 
prémiové, tudíž dražší produkty z našeho portfolia.

„První živou etiketu jsme vytvořili 
pro Vinařství Velké Bílovice a  jejich 

řadu vín Gloriette, inspirovanou starou 
lichtenštejnskou památkou. Jejich živá 

etiketa přenese milovníky vín do lichten-
štejnských časů, kdy se významná setkání ode-
hrávala u vína na honech a hostinách,“ popisuje 
Lucie Hotařová, obchodní a marketingová ředi-
telka společnosti Etiflex. Živou etiketu má také 
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity. „Vy-
stupuje v ní osobnost školy, alma mater vinařů, 
která vypráví svůj příběh s  využitím animace, 
mluveného slova i originálního loopingu. Živou 
etiketu také využil vinař Jindřich Kadrnka pro 
svou řadu vín Riesling Ride, další živé etikety jsou 
právě v procesu vývoje,“ doplňuje Lucie Hota-
řová. V  přípravě je živá etiketa ve dvojjazyčné 
verzi, jelikož klient svá vína dodává také na za-
hraniční trh.

Oblast etiket je velmi široká a barvitá, a v závěru si 
tak nelze než přát, aby tvůrci měli dostatek krea-
tivity, a živých i „živých“ etiket bylo stále více.

Inspirováno sicils
kým 

automobilo
vým závodem.

Foto: K
ofola



20

Č. 111 – 4–6/2021

propojujete 
digitální a  kon-
venční tisk a  do-
stáváte zcela nové 
možnosti z  pohledu 
variability i následného zu-
šlechtění.“ Z pohledu udržitel-
nosti firma zařazuje i  materiály 
s obsahem recyklátu, kompostova-
telné nebo ty s menším dopadem na 
životní prostředí. „Když se člověk podívá 
na roční spotřebu, tedy metry čtvereční, 
základních samolepicích papírů, zjistí, že při 
přechodu na materiály s  obsahem jen 30  % 
recyklátu mohou výrazně ušetřit zdroje této 
planety a z ekonomického pohledu jsou takřka 
srovnatelné podmínky s klasickými materiály.“

V  souvislosti s  koexistencí a  hybridním využí-
váním různých tisků jsou dnes často využívány 
univerzální nátěry (top coat) pro digitální i ana-
logový tisk, které dokážou zatraktivnit celkový 
vizuální vjem etikety. Zájem o top coaty různých 
typů potvrzuje u svých materiálů například spo-
lečnost Avery Dennison. Podle firmy dokáže top 
coat při výrobě etikety zefektivnit celý proces, 
včetně jeho zabezpečení, protože je možné do 
něho přidávat např. i luminiscenční složky, což 
je využíváno třeba ve farmacii jako ochrana proti 
padělání. Na trhu jsou i další top coaty (včetně 
těch pro kontakt s  potravinami), které doká-
žou dodat přitažlivost i matnému či soft touch 
efektu.

Vratné lahve jdou vstříc trendu online 
nakupování a spouští vlastní e-shop!
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom 
psali v SB NEWS již 15. dubna 2021.

Jde to jednoduše 
i z mobilu

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

0265-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   10265-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   1 24.05.2021   12:5024.05.2021   12:50

inzerce

OŽIVIT 
ETIKETY
Jednu z  no-
vinek předsta-
vují takzvané živé 
etikety. Prakticky jde 
o  mobilní aplikaci (pro 
spotřebitele volně ke sta-
žení), kterou používá například 
Etiflex tak, aby umožnil výrobci 
dostat se ke spotřebiteli blíž a jinak 
a zajímavěji vyprávět vlastní příběh. In-
terakce etikety se zákazníkem funguje na 
principu rozšířené reality (AR) se zapojením 
nejenom vizuálního designu, ale i  zvukového 
a  pohybového efektu, který je schopen lépe 
zprostředkovat informaci i emoci.

Pavel Geschmay
brand manager, marketing
Starobrno, Heineken

„PRÉMIOVÝ ZNAMENÁ UDRŽITELNÝ“
Mezi největší trendy současnosti patří udržitelnost, kdy se 
Heineken snaží být co nejodpovědnějším výrobcem ve vztahu 
k přírodě, ekologii a využívání přírodních zdrojů. V této souvis-
losti se zabýváme i  problematikou recyklovatelných obalů, 
snižováním podílu plastu a uhlíkové stopy při výrobě. Konečně 
poslední důležitý trend vidíme v tvorbě zajímavých etiket pro 
prémiové, tudíž dražší produkty z našeho portfolia.

„První živou etiketu jsme vytvořili 
pro Vinařství Velké Bílovice a  jejich 

řadu vín Gloriette, inspirovanou starou 
lichtenštejnskou památkou. Jejich živá 

etiketa přenese milovníky vín do lichten-
štejnských časů, kdy se významná setkání ode-
hrávala u vína na honech a hostinách,“ popisuje 
Lucie Hotařová, obchodní a marketingová ředi-
telka společnosti Etiflex. Živou etiketu má také 
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity. „Vy-
stupuje v ní osobnost školy, alma mater vinařů, 
která vypráví svůj příběh s  využitím animace, 
mluveného slova i originálního loopingu. Živou 
etiketu také využil vinař Jindřich Kadrnka pro 
svou řadu vín Riesling Ride, další živé etikety jsou 
právě v procesu vývoje,“ doplňuje Lucie Hota-
řová. V  přípravě je živá etiketa ve dvojjazyčné 
verzi, jelikož klient svá vína dodává také na za-
hraniční trh.

Oblast etiket je velmi široká a barvitá, a v závěru si 
tak nelze než přát, aby tvůrci měli dostatek krea-
tivity, a živých i „živých“ etiket bylo stále více.

Inspirováno sicils
kým 

automobilo
vým závodem.

Foto: K
ofola



Č. 111 – 4–6/2021

Jak inkoustový, tak i laserový tisk má řadu výhod, 
ale i limitů, které se nedají zevšeobecnit, pro-

tože konstrukční i technologické aplikace 
obou principů jsou velmi rozdílné. 

Obecně sice laserové tiskárny pra-
cují na elektrostatickém principu, 

ale i  zde je vlastní konstrukce 
strojů v závislosti na jejich vy-

užití velmi diferencovaná.

NOVINKY NA TRHU
Například současná technologie HP In-

digo (v ČR DataLine Technology) používá na 
rozdíl od tonerových tiskáren, které využívají 

toner, tekutou barvu. Tímto způsobem je možno 
dosáhnout tenké vrstvy barvy, která tisk činí 
srovnatelným například s  ofsetovým tiskem. 
Dalším benefitem je široká nabídka různých 
barev včetně pantone. Také kvalita tisku 
je spíše ofsetová, i  proto bývá tento 
typ tisku (byť ne úplně správně) 
nazýván digitální ofset. Novinkou je 
sedmibarevný HP Indigo 25K, určený 
především na potisk flexibilních obalů a eti-
ket. Stroj pracuje s materiály šíří 400–762 mm 
v tloušťkách od 0‚01 do 0‚4 mm v závislosti na 
typu použitého materiálu. Škála potiskovaného 
materiálu je díky vestavěné online primovací 
jednotce s coronou široká (papír, plasty, kom-
binace). HP Indigo 25K disponuje dvěma funk-
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TISK A ZNAČENÍ

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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Digitální tisk se stal součástí našeho života a  jeho vývojová trajektorie stoupá po všech stránkách neustále 
vzhůru.     S „digitálem“ se setkáváme v kancelářských i produkčních aplikacích, v průmyslovém značení i v realizaci 
bezpečnostních prvků. I když existuje řada digitálních technologií, k nejrozvinutějším patří laser a inkjet.
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Laser: Pro tisk, 
značení i bezpečnost

Foto: HP

cemi, které usnadňují produkci tiskových 
zakázek. První z  nich je funkce spot 
master, která umožňuje simulaci až 
tří pantone barev v čase kratším 
než tři minuty, se spotřebou 
materiálu okolo tří metrů, 
s  výslednou odchylkou 
delta E nižší než 1. 
Druhou funkcí je 
multi line job, 
který umož-
ňuje tisk 

zakázek vedle sebe. Zakázky mohou mít i růz-
nou opakovací délku.

Specifické místo má laserová tech-
nologie v  průmyslovém značení. 

Zde je využívána jak k  obvyk-
lému značení tiskem, tak 

například ke kódování. 
Laserová technologie 

je nabízena prak-
ticky všemi hlav-

ními výrobci 



i  dodavateli průmyslového značení. Bottling 
Printing nabízí jak cenově výhodnější CO2 lasery, 
tak výkonné vláknové lasery či vysoce kontrastní 
UV lasery s nízkým tepelným zatížením, které se 
hodí pro laserové značení výrobků, u nichž je vy-
žadováno, aby povrch zůstal nenarušený.

Společnost Arcon Machinery je oficiálním distri-
butorem firmy Domino UK. Ve své nabídce má 
i laserové tiskárny. Ke kódování na laserové řadě 
Domino D-Série používá patentovanou tech-
nologii Rainbow, která přináší zákazníkovi vyšší 
a  zároveň neměnnou kvalitu potisku. Benefi-
tem je, že značení může být použito na různé 
povrchy výrobků např. pro PET a další materiály 
v oblasti značení nápojových lahví, značení po-
travinářských výrobků, papír, sklo nebo jiné oba-
lové materiály. Laserový princip je však využíván 
i v konstrukci tiskáren etiket, které lze v součas-
nosti opčně rozšířit. Laserová tiskárna Anytron 
ANY002 v  kombinaci s  navíječem etiket Any-
rewinder umožňuje funkce, jako je automatické 
podávání, kontrola napětí převíjení, řezání za 
chodu, úspora médií, duplexní tisk, počítání atd.

Digitální tisk je stále častěji využíván i v oblasti 
tisku etiket a  obalů. Malonákladové nebo do-
konce personalizované obaly jsou stále zají-
mavějším zbožím na polygrafickém trhu. Také 
díky situaci spojené s pandemií poptávka v této 
oblasti významně narůstá. Odlišit se zajímavým 
balením, potěšit zákazníka nejen obsahem, ale 
i  vzhledem, to chce nejeden e-shop. „Krásný 
a odlišný obal představuje pro zadavatele tisku 
obrovskou prodejní výhodu,“ říká Marcel Loreth, 
manažer PSG prodeje Xerox CZ & SK. Xerox po-
stupně nasazuje technologii Adaptive CMYK+ 
napříč celým produkčním portfoliem. Novinkou 
z konce minulého roku je rozšíření stávající pa-
lety Adaptive CMYK+ u stroje Iridesse. Ke zlaté, 
stříbrné a bílé barvě a k čirému efektovému laku 
nově přibyla i  možnost tisku speciálním fluo-
rescenčním růžovým tonerem. Výhodou tech-
nologie Iridesse je to, že přídavné barvy jsou 

DIGITÁL V PRAXI
Digitální technologie disponuje benefity, kte-
rými lze snadno podnítit spotřebitele k nákupu 
a  zvýšit tak prodej výrobků. U  digitálního tisku 
se snoubí flexibilita a  rychlost s  individualizací 
a kvalitou barev. Těchto výhod využili v Thimm 
pack‘n’display, kdy pro zviditelnění a prezentaci 
produktů pivovaru Landskron v  místě prodeje 
navrhli a vyrobili displeje.

Pivovar nabízí kromě klasického piva i  nápoje 
s  ovocnou příchutí. A  právě pro prezentaci 
těchto nápojů byly vyrobeny různě potištěné 
displeje. Různé tiskové mutace jsou díky digi-
tálnímu tisku snadno realizovatelné, protože 
pro výrobu nejsou potřeba tiskové štočky, a od-
padají tak náklady a čas na jejich zhotovení. Při 
realizaci displejů pro pivovar Landskron vyrobili 
v Thimmu tolik tiskových mutací, kolik bylo pro 
podporu prodeje produktů potřeba. Produkty 
pivovaru jsou dobře viditelné a  potisk displejů 
je sladěn s tiskem na plechovkách, což v místě 
prodeje zvyšuje rozpoznatelnost značky.
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„DESIGNOVÁ 
FLEXIBILITA PODNÍTÍ 
NÁKUPY“
Uváděli jsme na trh několik druhů nápojů. 
Díky digitálnímu tisku nebyl pro Thimm 
problém v krátkém časovém úseku vy-
robit různá množství stojanů v různých 
designech.

kipex@kipex.cz

www.kipex.cz
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Vlastní tisk 
bezbez kompromisů!

Etiket Obálek Foliových obalů

inzerce

umístěné v 5. a 6. stanici, což umožňuje jejich 
kombinaci se standardními CMYK složkami. Tím 
rostou možnosti stroje, který je schopen repro-
dukovat i běžně netisknutelné barvy, včetně je-
jich metalických variant.

Foto:  Thimm pack‘n’display
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Jak inkoustový, tak i laserový tisk má řadu výhod, 
ale i limitů, které se nedají zevšeobecnit, pro-

tože konstrukční i technologické aplikace 
obou principů jsou velmi rozdílné. 

Obecně sice laserové tiskárny pra-
cují na elektrostatickém principu, 

ale i  zde je vlastní konstrukce 
strojů v závislosti na jejich vy-

užití velmi diferencovaná.

NOVINKY NA TRHU
Například současná technologie HP In-

digo (v ČR DataLine Technology) používá na 
rozdíl od tonerových tiskáren, které využívají 

toner, tekutou barvu. Tímto způsobem je možno 
dosáhnout tenké vrstvy barvy, která tisk činí 
srovnatelným například s  ofsetovým tiskem. 
Dalším benefitem je široká nabídka různých 
barev včetně pantone. Také kvalita tisku 
je spíše ofsetová, i  proto bývá tento 
typ tisku (byť ne úplně správně) 
nazýván digitální ofset. Novinkou je 
sedmibarevný HP Indigo 25K, určený 
především na potisk flexibilních obalů a eti-
ket. Stroj pracuje s materiály šíří 400–762 mm 
v tloušťkách od 0‚01 do 0‚4 mm v závislosti na 
typu použitého materiálu. Škála potiskovaného 
materiálu je díky vestavěné online primovací 
jednotce s coronou široká (papír, plasty, kom-
binace). HP Indigo 25K disponuje dvěma funk-

J

TISK A ZNAČENÍ

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Digitální tisk se stal součástí našeho života a  jeho vývojová trajektorie stoupá po všech stránkách neustále 
vzhůru.     S „digitálem“ se setkáváme v kancelářských i produkčních aplikacích, v průmyslovém značení i v realizaci 
bezpečnostních prvků. I když existuje řada digitálních technologií, k nejrozvinutějším patří laser a inkjet.
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Foto: X
erox

Laser: Pro tisk, 
značení i bezpečnost

Foto: HP

cemi, které usnadňují produkci tiskových 
zakázek. První z  nich je funkce spot 
master, která umožňuje simulaci až 
tří pantone barev v čase kratším 
než tři minuty, se spotřebou 
materiálu okolo tří metrů, 
s  výslednou odchylkou 
delta E nižší než 1. 
Druhou funkcí je 
multi line job, 
který umož-
ňuje tisk 

zakázek vedle sebe. Zakázky mohou mít i růz-
nou opakovací délku.

Specifické místo má laserová tech-
nologie v  průmyslovém značení. 

Zde je využívána jak k  obvyk-
lému značení tiskem, tak 

například ke kódování. 
Laserová technologie 

je nabízena prak-
ticky všemi hlav-

ními výrobci 
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Plně automatizovaná robotizovaná linka 
využívaná při manipulaci a  paletizaci 
mýdel je v  tomto rozsahu zatím jediná 
na českém trhu. Pro SOAP Sokolov s.r.o. 
ji  zrealizovala společnost EKOBAL s. r. o. 
I  když vývoj a  realizace rozhodně nebyly 
jednoduchou záležitostí, od ledna již linka 
slouží svému účelu.

SOAP Sokolov s.r.o. je nově vzniklou společ-
ností, která navazuje na tradici výroby tuhých 
mýdel v Česku podle osvědčených a tradičních 
receptur. Nový závod s  moderním vybavením 
za více než 4  000 000 eur vznikl na základě 
předchozích zkušeností spolumajitele a  no-
sitele know-how, firmy Krufin s.r.o. Pro výrobu 
mýdel standardních i  zakázkových požadavků 
společnost využívá dvě zcela nové výrobní linky 
od italské firmy Mazzoni LB, které mají výrobní 
kapacitu 20 000 ks 100g mýdel za hodinu. Další 
částí moderního vybavení se nově stala plně au-
tomatická balicí linka, která je určena pro mani-
pulaci baleného mýdla a jeho paletizaci. Svého 
druhu unikátní projekt pro SOAP Sokolov s.r.o. 
zrealizovala společnost EKOBAL s.r.o. 

S KOMPLIKACEMI SI EKOBAL 
PORADIL
„Když se do naší společnosti dostala poptávka 
na návrh a dodávku plně automatické linky, která 
si na začátku odebere z předchozí části výrobní 
linky mýdlo zabalené do fólie a  na konci vydá 
celou zabalenou paletu, nezalekli jsme se,“ po-
pisuje začátek projektu Iva Havlíčková, mana-
žerka projektu. V rámci automatizace paletizace 
a manipulace s výrobky ostatně EKOBAL rozši-
řuje svou nabídku o řešení šitá na míru již řadu 
let. Manipulační zařízení od našeho známého 
výrobce se vyznačují nejenom vysokou kvalitou 
a  životností, ale jsou i  velmi výkonná, spoleh-
livá v dlouhodobém měřítku také úsporná. 

Zadání tohoto projektu se zpočátku jevilo jako 
snadno řešitelný úkol, proto se prakticky oka-
mžitě ve vývojovém oddělení pustili do pří-
prav hned několika návrhů řešení. „Postupně 

jsme dospěli k  získání celé zakázky a  podpisu 
smlouvy, takže na jaře 2019 mohla začít reali-
zace,“ pokračuje Iva Havlíčková. „Ne vždy ale 
byla cesta jednoduchá a přímočará. Až po napo-
jení na samotnou výrobní linku jsme mohli zjistit 
a  připustit, že jsme se dostali na slepou kolej. 
Potýkali jsme se s různým ,chováním‘ mýdel za-
balených v různě silných fóliových obalech, až 
nám nezbývalo nic jiného než kompletně pře-
dělat způsob řešení seřazování mýdel a  jejich 
odebrání robotem. Nakonec byla linka v  lednu 
letošního roku úspěšně dokončena a  předána 
zákazníkovi do provozu.“

ROBOTY FANUC 
JAKO JASNÁ VOLBA
Výrobní linka Mazzoni LB vychrlí až 150 ks tuhých 
mýdel zabalených do PP fólie za minutu. Tato 
mýdla přejíždějí na pásový dopravník a  ihned 
jsou detekována pomocí kamerového systému 
2D Vision. 

Pro odběr mýdel EKOBAL posléze zvolil dva ro-
boty výrobce FANUC, model SCARA SR – 6iA. 
Hlavním kritériem výběru byla vysoká rych-
lost a  přesnost, tedy parametry, kterými ro-
boty SCARA disponují. Čtyřosé roboty Scara 
(Selective  Compliance  Articulated  /  Assem-
bly Robot Arm, což znamená, že rameno je pohy-
blivé v ose XY a tuhé v ose Z) jsou navrženy tak, 
aby zvládaly různé operace manipulace s  ma-
teriálem. Toto selektivní kompatibilní kloubové 
robotické rameno je vhodné jak pro uchopení 
a přemístění, tak i pro drobné montážní práce.

AUTOMATIZACE OD A AŽ DO Z
K  úchopu mýdel robotem se používají přísav-
kové hlavice, každá s vlastním vakuovým erek-
torem. Mýdla jedou rychle a  těsně za sebou. 
Roboty Scara jsou v této aplikaci vybaveny opcí 
2D vision, která s  pomocí kamery před roboty 
zajišťuje detekci pozice mýdla pro nabrání. Po-
mocí nastavení systému 2D vision je možné 

ROBOTICKÉ 
VKLÁDÁNÍ MÝDEL 
DO KRABICE A NÁSLEDNÁ 
PALETIZACE

Paletizační robot



Inzertorial

detekovat i  špatná nebo spojená mýdla, která 
se do krabice nesmějí založit. Protože roboty 
sbírají mýdla z běžícího pásu a je potřeba zajistit 
synchronizované střídání robotů, je celý systém 
doplněn opcí Line Tracking. Díky oběma funkcím 
není omezena rychlost předchozí linky a roboty 
tak mohou zakládat mýdla do krabice v  maxi-
mální rychlosti výrobní linky až 160 ks/min. (této 
rychlosti se ale v  reálném provoze nepracuje, 
reálná rychlost je 150 ks mýdel / min.).

Kamera detekuje přesnou pozici mýdla na do-
pravníku a dává informaci oběma robotům. Ro-
boty postupně odebírají z dopravníku sadu 6 ks 
( je možná i alternativa 7 ks) mýdel a vkládají tuto 
sadu do připravené kartonové krabice. První 
robot vyplní půlku krabice a druhý robot doplní 
zbytek. Celkem je v jedné krabici 48, even tuálně 
56 ks mýdel (2 × 6 nebo 2 × 7 mýdel vždy ve čty-
řech vrstvách na sobě). Pomocí 2D Vision záro-
veň dochází k detekci tvarových zmetků, které 
robot z dopravníku neodebere – tento zmetek 
padá na konci dopravníku do krabice.

V lince bylo dále potřeba vyřešit i odběr a sklá-
dání krabic. Pro přípravu klopových krabic po-
užili specialisté z Ekobalu zařízení italské firmy 
Siat SpA. Jedná se o  automatický skladač kar-
tonů F144/4  ve speciální úpravě pro krabice 
výšky pouhých 100 mm. Složené a  ze spodní 
strany zalepené kartony přijíždějí po dopravníku 
na pozice u robotů SCARA, kde jsou aretovány 
pomocí zarážek na pozici pro naplnění mýdly. 
Naplněné krabice dále odjíždějí po válečko-
vém dopravníku do dalšího stroje od firmy Siat, 
model SM11/4, který slouží k  zalepování obalů. 
Jde o  automatický stroj s  manuálním nasta-
vením velikosti kartonů vhodný pro velké série 
rozměrově stejných krabic, který automaticky 

uzavře horní klopy a zalepí je polypropylenovou 
lepicí páskou. Bezprostředně po uzavření jsou 
krabice za pohybu po dopravníku označeny eti-
ketou aplikátorem etiket Ventus 920 s tiskárnou 
Sato S84 a již se řadí na odebíracím dopravníku 
před paletizačním robotem. 

NA PALETIZACI S ROBOTEM – 
JAK JINAK?
Pro paletizaci byl opět použit robot Fanuc, ten-
tokrát v  univerzální šestiosé variantě Fanuc 
R-2000iC 165F s  dvouzónovou přísavkovou 
uchopovací hlavou pro manipulaci se dvěma 
krabicemi současně, ale s možností odložit kaž-
dou krabici na paletu samostatně. Robot ode-
bere krabice s mýdly z dopravníku, každou zvlášť 
odloží na kontrolní váhu, po zvážení a  podle 
informace o  hmotnosti krabice skládá podle 
naučeného schématu již zabalené produkty na 
paletu. Ani zde nechybějí inspekční systémy. 
Pokud krabice nesplňuje požadavek na hmotnost 
(což znamená, že některé mýdlo nemá správnou 
hmotnost anebo je obal mýdla prázdný), odloží 
robot tuto krabici na samostatný odkládací do-
pravník. Plně vyskládaná paleta odjíždí po váleč-
kovém dopravníku na dopravník odebírací, odkud 
ji operátor odváží do skladu hotových výrobků. 
Zde zboží na paletě vychladne a teprve před ex-
pedicí je paleta zabalena do stretch fólie. 

A NA ZÁVĚR PŮSOBIVÉ 
ZHODNOCENÍ…
Po automatizované výrobě dochází tedy i k au-
tomatizovanému odběru, manipulaci, vkládání 
do sekundárního obalu a  následné paletizaci. 
Kapacita linky umožňuje zpracování až 150 
mýdel za minutu. Z  hlediska zpracování obalů 
pak lze pracovat s výkonem dosahujícím až 215 
krabic za hodinu.

Robot SCARA pro odebírání mýdel Kamera 2D Vision detekuje mýdlo.

Zalepovačka krabic

Podívejte se na video na YouTube (EKOBAL CZ)
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livá v dlouhodobém měřítku také úsporná. 

Zadání tohoto projektu se zpočátku jevilo jako 
snadno řešitelný úkol, proto se prakticky oka-
mžitě ve vývojovém oddělení pustili do pří-
prav hned několika návrhů řešení. „Postupně 

jsme dospěli k  získání celé zakázky a  podpisu 
smlouvy, takže na jaře 2019 mohla začít reali-
zace,“ pokračuje Iva Havlíčková. „Ne vždy ale 
byla cesta jednoduchá a přímočará. Až po napo-
jení na samotnou výrobní linku jsme mohli zjistit 
a  připustit, že jsme se dostali na slepou kolej. 
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balených v různě silných fóliových obalech, až 
nám nezbývalo nic jiného než kompletně pře-
dělat způsob řešení seřazování mýdel a  jejich 
odebrání robotem. Nakonec byla linka v  lednu 
letošního roku úspěšně dokončena a  předána 
zákazníkovi do provozu.“
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JAKO JASNÁ VOLBA
Výrobní linka Mazzoni LB vychrlí až 150 ks tuhých 
mýdel zabalených do PP fólie za minutu. Tato 
mýdla přejíždějí na pásový dopravník a  ihned 
jsou detekována pomocí kamerového systému 
2D Vision. 

Pro odběr mýdel EKOBAL posléze zvolil dva ro-
boty výrobce FANUC, model SCARA SR – 6iA. 
Hlavním kritériem výběru byla vysoká rych-
lost a  přesnost, tedy parametry, kterými ro-
boty SCARA disponují. Čtyřosé roboty Scara 
(Selective  Compliance  Articulated  /  Assem-
bly Robot Arm, což znamená, že rameno je pohy-
blivé v ose XY a tuhé v ose Z) jsou navrženy tak, 
aby zvládaly různé operace manipulace s  ma-
teriálem. Toto selektivní kompatibilní kloubové 
robotické rameno je vhodné jak pro uchopení 
a přemístění, tak i pro drobné montážní práce.

AUTOMATIZACE OD A AŽ DO Z
K  úchopu mýdel robotem se používají přísav-
kové hlavice, každá s vlastním vakuovým erek-
torem. Mýdla jedou rychle a  těsně za sebou. 
Roboty Scara jsou v této aplikaci vybaveny opcí 
2D vision, která s  pomocí kamery před roboty 
zajišťuje detekci pozice mýdla pro nabrání. Po-
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nebo dřevěné brikety, přináší Uniprox. Ten se 
soustředí především na dva koncepty. Tím prv-
ním je balení typu sleeve do horní a spodní fólie, 
kde výrobek není zcela uzavřený, na bocích vý-
robku je nezabalený otvor. Naopak Side Seal je 
balení do jedné role fólie s  postranním podél-
ným svarem a dvěma příčnými, kde je produkt 
celoobvodově uzavřený. Horkovzdušný tunel 
pro smrštění fólie kolem výrobku využívají po-
chopitelně oba koncepty.

Stroje Smipack v provedení od ručních komo-
rových strojů až po plně automatické stroje 
s  kontinuálním bočním svářením s  výkony až 
6000 ks/hod., má v portfoliu Technopack. Tyto 
technologie jsou vhodné pro balení pekařských 
výrobků, tiskovin, kosmetiky, dárkového zboží, 
ale i pro různé typy marketingového balení.

KDYŽ SE BALÍ PALETA
Jaký je vývoj v oblasti samotných fólií? „Balení do 
smrštitelné fólie je jedním z nejdražších typů ba-
lení jak z pohledu nákladu na samotný materiál, 
tak spotřeby energií. V porovnání s  jinými typy 
balení je tak náklad na zabalení paletové jed-
notky nejvyšší,“ říká Renata Dobešová, obchodní 
ředitelka společnosti Ekobal. Proto není divu, že 
jsou u tohoto typu balení snahy hledat úspory, 
a to především ve snižování mikronáže tloušťky 
(hmotnosti) obalu při zachování jeho obdobné 
pevnosti. Na druhou stranu fólie disponují vel-
kou marketingovou výhodou, neboť je lze opat-

Smrštitelné fólie slouží k balení a zároveň zafixování produktu, od nejmenších balíčků až po fixování 
palet či nadměrného přepravního balení. Vedle nesporných mechanicko-fyzikálních výhod, kvůli kterým 
jsou primárně využívány, přinášejí i další benefity v podobě atraktivního a hlavně „viditelného“ vzhledu či 
zabezpečení proti vlhkosti, prachu či vniknutí do balení.

TECHNOLOGIE

S
Se smrštitelnými fóliemi, nejčastěji z PE, PP či 

PVC, se setkáváme jak ve spotřebitelském, tak 
i skupinovém či přepravním balení. K výraz-

ným prodejním obalům patří sekundární 
balení v  oblasti nápojů, kde smršti-

telná fólie nejenom tvoří skupinu 
láhví či plechovek, ale díky často 

nápaditým a výrazným potis-
kům dokáže významně pod-

porovat prodej a zvyšovat oblibu 
či loajalitu ke značce. Problematiku 

fólií lze rozdělit na stroje a  samotné 
fólie, proto se v následujícím textu podí-

váme na obě strany „mince“.

PALETA STROJŮ PRO KONKRÉTNÍ 
APLIKACE
Baličky na knihy, hračky, kosmetiku, ale i skupi-
nové typy balení má v rámci své divize balicích 
strojů společnost Tart. Pro velké série balení 
jsou pak určeny plně automatické baličky s hor-
kovzdušným tunelem a  s  výkonem do 2000 
ks/h. Tyto typy strojů známé pod značkami 
Mecpack, Lady Pack či Compacta nepotřebují 
k balení žádného operátora. Veškeré balení – za-
balení do fólie, zatavení i smrštění – zajistí stroj 
sám. Je nutný pouze zásobník nebo dopravník 
pro přísun nezabalených výrobků a  odběrové 
místo, resp. napojení na další dopravní systémy.

Řešení pro spotřební balení především typu 
skupin zboží, jako jsou například minerální vody 

Jeřáb 
či parfém?
Pro fólie 
„no problem“

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Andrea 
Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„PRIMÁRNĚ SNIŽOVAT 
POTŘEBU PLASTŮ“
Jednoznačným trendem je snaha o sni-
žování spotřeby plastů. V tomto případě 
vidíme používání tenčí fólie a  menšího 
množství fólie na balíku. Za posledních 
deset let jsme v  našich závodech po-
stupně snížili tloušťku fólie, do které 
balíme lahve s  minerální vodou, o  50 
procent a  další možnosti omezení tes-
tujeme. S  trendem tenčí fólie souvisí 
i  vývoj technologií. V  dnešní době si již 
žádný výrobce nemůže – nebo by neměl 
– dovolit udržitelnost podnikání do svých 
úvah nezahrnout. Vidíme tak vývoj strojů, 
které jsou schopné zpracovat tenčí fólii, 
a také strojů používajících jiné technolo-
gie balení, například na bázi papíru.
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řit jakýmkoliv 
potiskem. I do pře-

pravního „fóliového“ 
balení se pochopitelně 

promítá tlak na udržitel-
nost. Renata Dobešová však 

problém udržitelnosti vidí kom-
plexně: „Pojem udržitelnosti lze 

opřít mezi tři ‚pilíře‘ a ideálně mezi nimi 

Peter Hogen
packaging film specialist
 Antalis, divize Packaging

„JE POTŘEBA NASTAVIT 
PRAVIDLA U PCR A PIR 
PLASTŮ“
Na základě nařízení a  regulací EU zís-
kávají stále větší popularitu PCR  (post-
-consumer recycled) a  PIR  (post-
-in dustrial recycled) materiály, které 
v  sobě obsahují vyšší podíl recyklátu. 
Tento granulát je vysoké kvality a  je 
vhodný pro výrobu kvalitních fólií, kromě 
přímého styku s  potravinou. V  souvis-
losti s novými materiály se však vynořují 
otázky, kdo by měl řešit případné rekla-
mace. Výrobce granulátu, či fólie? Vý-
robce obalů, distributor, či někdo další?

nastavit rovnováhu. Tedy požada-
vek, aby ekonomický rozvoj, první 

pilíř, byl vyvážen péčí o životní prostředí 
a  uvážlivým nakládáním se surovinovými 

zdroji – druhý pilíř, a kultivací společenských 
institucí a péčí o občany – třetí, sociální pilíř.“

Renata Dobešová vidí jako hlavní trend pro pale-
tová balení alternativu v technologii tzv. stretch 
hood. Touto cestou se zákazníci ostatně vydá-
vají čím dál častěji. V  případě tohoto řešení je 
elastická fóliová hadice automaticky přetaho-
vána na balené zboží. To je tak z  horní strany 
i  z  bočních stran kompletně uzavřeno a  fixo-
váno. Fólie je vyráběna k  rozměrům palety 
a  přizpůsobí se tak odpovídajícím rozměrům 
baleného zboží. Většina balicích strojů pro apli-
kaci fólie stretch hood má možnost regulovat 
míru roztažení elastické hadice i rychlost jejího 
natažení na paletu a získat tak šetrný, a přitom 
pevný obal palety.
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Antalis v současnosti distribuuje a také používá 
pro dodávky exportního balení speciální ochran-
nou teplem smrštitelnou fólii s UV filtrem. Jedná 
se o transportní fólii tloušťky 305 µm, která při-
náší odolnost v  exponovaných místech, jako 
jsou rohy a hrany. Tato PE fólie byla vyvinuta pro 
balení, kde je vyžadována odolnost vůči vnějším 
vlivům – povětrnostním podmínkám, vlhku a UV 
záření. Fólie s 305 µm má o třetinu menší pro-
pustnost pro vodní páry než 200µm fólie.

Hodí se pro balení velkých celků, protože fólie 
kopíruje tvar a  nezvětšuje tak výrazně objem 
přepravovaného objektu. Má modrou barvu 
a  není transparentní, což patří také k  její 

ochranné funkci. V  průběhu balení 
je fólie krátkodobě nahřívána 

horkovzdušnou pistolí, 
spouští se proces 

b i a x i á l n í h o 

smršťování a  fólie kopíruje povrch baleného 
celku. Fólie se spojují překrýváním jednotlivých 
vrstev a  nevytvářejí hrubé spoje. Po vychlad-
nutí se tak vytvoří souvislý pevný voděodolný 
ochranný plášť. Při poškození je fólie opravi-
telná. Příkladem použití fólie je ochranné balení 
velkoobjemového nosníku (délka 26  m, šířka 
0‚8  m, výška 2‚8  m) pro venkovní uskladnění 
na 10 měsíců, které bylo realizováno v loňském 
roce (na snímku).

BEZ FÓLIÍ TO NEJDE
Fólie rozličných tlouštěk a rozmanitých aplikací 
jsou základní součástí spotřebitelského, skupi-

nového i  transportního balení. Navzdory 
tendenci ustupovat od plastu je 

tento materiál a z něj vyrobené 
fólie v mnoha aplikacích 

naprosto nepo-
stradatelný.

Obaly pro automotive cílí 
na udržitelnost i efektivitu!
Jak to už dávno víte, protože jsme o tom psali na 
našem facebookovém profilu 6. dubna 2021.

Jde to jednoduše 
i z mobilu

Vy jste na Facebooku,
ale náš profil nesledujete? 
Staňte se naším fanouškem!

0265-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   20265-21_SB_NEWS_INZ_podval_4x240x85.indd   2 24.05.2021   12:5024.05.2021   12:50
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Roman Kadlec
melter leader
Pittsburgh Corning 
CR

„NYNÍ JEN JEDNA 
ČEPICE“
Technologii stretch hood jsme volili ze 
dvou důvodů. Hledali jsme úspornější 
řešení oproti stávajícímu stavu z  hle-
diska energií a  zároveň z  hlediska spo-
třeb balicího materiálu. Obě podmínky 
splňuje technologie stretch hood. Dříve 
jsme používali teplem smrštitelnou fólii 
s  dvěma překryvy a  nyní pouze jednu 
samosmrštitelnou „čepici“. Celý kon-
cept je doplněn robotem, který převzal 
manuální práci při kompletaci produktu 
na paletu.

Balení části jeřábové 

konstrukce do fólie.

Foto: Antalis
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OBALY A DESIGN

S
Střední Evropa není místem, které by určovalo 

světové trendy v  designu obalů. Je o  tom 
přesvědčen Martin Vlk, brand strategy 

& business director společnosti Fiala 
& Šebek Visual Communications, 

který uvádí: „Trendy v  designu 
obalů vznikají v  Severní Ame-

rice a v Asii. Některé z nich, 
ne všechny, se dostávají až 

k  nám. Je to dáno tím, že stav 
vnímání designu je u  nás stále 

hodně konzervativní.“ V oblasti obalů 
se v poslední době z hlediska materiálů 

projevuje důraz na udržitelnost. V samot-
ném designu etiket je výrazným trendem 

minimalismus, v  rámci kterého vyniká značka 
a  název produktu,“ konstatuje Martin Vlk. Díky 
minimalismu je značka zákazníkem na regálové 
ploše snadno nalezena. Cílem je, aby zákazník 
produkt snadno identifikoval a koupil ho. „Tento 
trend souvisí s rychlostí doby. Lidé žijí hekticky, 
nechtějí v obchodě trávit moc času, proto je pro 
ně důležité, aby to, co chtějí, našli rychle. Mini-
malismus v oblasti designu etiket a obalů tedy 
zákazníkům šetří čas a výrobcům zvyšuje pro-
deje,“ podotýká Jiří Votruba, managing partner 
společnosti Cocoon.

INTERNET MÁ VLIV NA DESIGN
V souvislosti s pandemií se výrazně zvýšil zájem 
o  on-line nakupování, což souvisí také s  obaly 
a jejich designem. Jsou společnosti, které pro-
dávají výhradně přes internet. To, jak uvádí 
Martin Vlk, se projevuje v  designu obalů velmi 
zásadně. „Právě v Severní Americe a v Asii vzniká 
velké množství produktů, které jsou určeny 
hlavně pro prodej v rámci on-line prostoru. Pro-
dukt na internetu člověk vnímá jinak než v kla-

V DESIGNU ETIKET 
A OBALŮ VLÁDNE 
MINIMALISMUS

sickém obchodě, takže 
se tomuto trendu 
přizpůsobuje i de-
sign obalů. „Firmy 
se skutečně snaží 
přizpůsobovat obaly 
tomu, aby byly vhodné 
pro prodej v  e-commerce 
sféře. Myslí se na i přepravní 
hledisko, tedy na to, aby nebyl obal 
a produkt poničen při doručování. 
E-commerce sféra je také vhodným 
prodejním kanálem pro využití znovupou-
žitelných obalů, je ale třeba mít dobře zajiště-
nou reverzní logistiku,“ zmiňuje Jiří Votruba.

Dalším trendem je apel na opravdovost, to zna-
mená, že je snaha o  to, aby z  obalů bylo znát, 
že právě konkrétní produkt je ten pravý, že jde 
o produkt domácí, dělaný s láskou. „Místo lesk-
lých designů se používají více matné mate riály, 
často jde o  tisky na přírodních papírech. 
Při volbě materiálů pro výrobu obalů se 
stále častěji zohledňuje ekologické 
hledisko. V hodně zadáních od kli-
entů je již obsažen požadavek, 
aby k  výrobě obalů nebylo 
nutné používat speciální 
laky, složitou barev-
nost, zkrátka mnoha 
firmám jde o  to, 
aby obal půso-
bil přírodně, eko-
logicky,“ shrnuje Ivo 
Macek, jednatel Design 
dílny. Velký důraz firmy 
kladou na recyk lovatelnost 
obalů.

V oblasti designu obalů zaznamenáváme řadu trendů, z nichž zřejmý je  například ústup 
od hodně výrazných barev, které se propíjejí do materiálu. Tak jako v celé společnosti 
je kladen apel na udržitelnost. V designu  etiket a designu obalů je zřejmý trend spo-
čívající v minimalismu.

Petr Neckař
 petr.neckar@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Petr Neckař

„Firm
y se snaží p

řiz
působovat 

design obalů pro
dejnosti 

na in
tern

etu
.“



31

in
ze

rc
e

EKOLOGIE VERSUS EKONOMIKA
V ideálním případě designér řeší současně jak 
například tvar lahve, tak i velikost a tvar etikety. 
Nicméně tyto činnosti ne vždy dělá jeden člo-
věk, jedno grafické studio. „Některé firmy mají 
tendence pořádat výběrová řízení a souběžně 
vyvíjet například lahev a etiketu. To není ideální, 
protože průběžně vznikají různé varianty, ne 
vždy vše tedy musí být kompatibilní. Limitujícím 
faktorem mnohdy bývá, že firmy potřebují na 
etiketách mít texty v češtině i ve slovenštině,“ 
specifikuje designér Jan Čapek ze studia Jan 
Čapek Design.

Uvádí dále, že na jedné straně je snaha dělat 
lahve co nejzajímavější. „Například v  devade-
sátých letech byly PET lahve ve tvaru nefo-
remných válců. Postupně začaly dostávat stále 
zajímavější tvary, což ale má vliv na zmenšování 
etiket. Z praxe mám zkušenost, že firmy chtějí 
mnohdy větší etikety, než jsou skutečně po-
třeba. Stává se, že graficky nevyužijí daný pro-
stor,“ říká Jan Čapek.

Z hlediska materiálů považuje za ideální potisk-
nutá monomateriálová řešení. Kladně hodnotí 
sleeves fólie, které kopírují tvar lahve. Jde ale 
o dražší řešení, čili není vhodné např. pro levné 
vody. „Ekologické a ekonomické hledisko jsou 
svázané dohromady. Když si člověk vezme do 

ruky PET lahev ze současnosti a PET lahev 
starou deset let, vnímá jasné rozdíly. 

Starší lahve jsou těžší, mají větší víčka, 
větší etikety. A  to je cesta. V  bu-

doucnu budou obaly ještě lehčí. 
Na mě jako na designéra je 

kladen tlak ve smyslu na-
vrhnout lahev co nejza-
jímavějších tvarů, ale 

přitom mám k  dispozici 
stále méně materiálu, který 

má tím pádem tendenci se de-
formovat,“ konstatuje Jan Čapek. 

Podle jeho slov je potřeba myslet na 
to, aby na jednorázový obal ne-

bylo po užíváno víc mate-
riálů, než je opravdu 

nutné.

DESIGN BUDUJE IMAGE
Jasným trendem je zapojování obalu do bu-
dování image značky. „V tomto směru jsou vy-
užívány různé technologie, například čipy, QR 
kódy, ale i rozšířená realita. Obal se tak stává 
další branou do světa značky nebo firmy. Tímto 
způsobem mohou být předávány hodnoty 
značky nebo informace, třeba i zábavnou for-
mou. Využívány mohou být různé aplikace, díky 
kterým se zákazník může bavit, zjišťovat infor-
mace o své spotřebě produktů dané značky, 
dovídat se o složení výrobků, jejich původu 
a získávat i další informace,“ uvádí Jiří 
Votruba. Díky technologiím se mohou 
odehrávat i různé spotřebitelské 
soutěže a promoce. V kontextu 
těchto inovací získává obal 
v rámci marketingu úplně 
jinou, důležitější roli. To 
vše se v  rámci de-
signu stále více 
zohledňuje. 

Vladimír Přibil
manažer grafického oddělení
Plzeňský Prazdroj

„DESIGN RUKU V RUCE 
S MARKETINGEM“
Design obalu souvisí s  marketingem. 
I v rámci designu obalů se snažíme vy-
užít některých příležitostí, na kterých 
se podílíme marketingově. Na trhu se 
tak setkáváme se speciálními edicemi 
plechovek s  designem zaměřeným na 
olympiádu, mistrovství světa a podobně. 
Jasným trendem v designu je minimalis-
mus a tím maximalizace symbolů log.
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OBALY A DESIGN

S
Střední Evropa není místem, které by určovalo 

světové trendy v  designu obalů. Je o  tom 
přesvědčen Martin Vlk, brand strategy 

& business director společnosti Fiala 
& Šebek Visual Communications, 

který uvádí: „Trendy v  designu 
obalů vznikají v  Severní Ame-

rice a v Asii. Některé z nich, 
ne všechny, se dostávají až 

k  nám. Je to dáno tím, že stav 
vnímání designu je u  nás stále 

hodně konzervativní.“ V oblasti obalů 
se v poslední době z hlediska materiálů 

projevuje důraz na udržitelnost. V samot-
ném designu etiket je výrazným trendem 

minimalismus, v  rámci kterého vyniká značka 
a  název produktu,“ konstatuje Martin Vlk. Díky 
minimalismu je značka zákazníkem na regálové 
ploše snadno nalezena. Cílem je, aby zákazník 
produkt snadno identifikoval a koupil ho. „Tento 
trend souvisí s rychlostí doby. Lidé žijí hekticky, 
nechtějí v obchodě trávit moc času, proto je pro 
ně důležité, aby to, co chtějí, našli rychle. Mini-
malismus v oblasti designu etiket a obalů tedy 
zákazníkům šetří čas a výrobcům zvyšuje pro-
deje,“ podotýká Jiří Votruba, managing partner 
společnosti Cocoon.

INTERNET MÁ VLIV NA DESIGN
V souvislosti s pandemií se výrazně zvýšil zájem 
o  on-line nakupování, což souvisí také s  obaly 
a jejich designem. Jsou společnosti, které pro-
dávají výhradně přes internet. To, jak uvádí 
Martin Vlk, se projevuje v  designu obalů velmi 
zásadně. „Právě v Severní Americe a v Asii vzniká 
velké množství produktů, které jsou určeny 
hlavně pro prodej v rámci on-line prostoru. Pro-
dukt na internetu člověk vnímá jinak než v kla-

V DESIGNU ETIKET 
A OBALŮ VLÁDNE 
MINIMALISMUS

sickém obchodě, takže 
se tomuto trendu 
přizpůsobuje i de-
sign obalů. „Firmy 
se skutečně snaží 
přizpůsobovat obaly 
tomu, aby byly vhodné 
pro prodej v  e-commerce 
sféře. Myslí se na i přepravní 
hledisko, tedy na to, aby nebyl obal 
a produkt poničen při doručování. 
E-commerce sféra je také vhodným 
prodejním kanálem pro využití znovupou-
žitelných obalů, je ale třeba mít dobře zajiště-
nou reverzní logistiku,“ zmiňuje Jiří Votruba.

Dalším trendem je apel na opravdovost, to zna-
mená, že je snaha o  to, aby z  obalů bylo znát, 
že právě konkrétní produkt je ten pravý, že jde 
o produkt domácí, dělaný s láskou. „Místo lesk-
lých designů se používají více matné mate riály, 
často jde o  tisky na přírodních papírech. 
Při volbě materiálů pro výrobu obalů se 
stále častěji zohledňuje ekologické 
hledisko. V hodně zadáních od kli-
entů je již obsažen požadavek, 
aby k  výrobě obalů nebylo 
nutné používat speciální 
laky, složitou barev-
nost, zkrátka mnoha 
firmám jde o  to, 
aby obal půso-
bil přírodně, eko-
logicky,“ shrnuje Ivo 
Macek, jednatel Design 
dílny. Velký důraz firmy 
kladou na recyk lovatelnost 
obalů.

V oblasti designu obalů zaznamenáváme řadu trendů, z nichž zřejmý je  například ústup 
od hodně výrazných barev, které se propíjejí do materiálu. Tak jako v celé společnosti 
je kladen apel na udržitelnost. V designu  etiket a designu obalů je zřejmý trend spo-
čívající v minimalismu.

Petr Neckař
 petr.neckar@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Petr Neckař

„Firm
y se snaží p

řiz
působovat 

design obalů pro
dejnosti 

na in
tern

etu
.“
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JAK DO PROCESU ECO DESIGNU 
VSTUPUJE VÝBĚR ETIKETY?
Etiketa, na rozdíl od ostatních dekoračních 
technik, podporuje snadnou recyklaci obalu. 
Je nositelem informací potřebných k recyklaci, 
jako je např. materiálové složení.

Aby byla recyklace co nejjednodušší a  ekono-
micky rentabilní, je ideální z pohledu Eco Designu 
pečlivě zvažovat výběr vrchního materiálu a le-
pidla už v rané fázi návrhu obalového řešení tak, 
aby obal dával z hlediska udržitelnosti a cirkulace 
surovin smysl. Díky širokému portfoliu materiálů 
je dnes možné vybrat moderní a udržitelný ma-
teriál bez nutnosti nákladného redesignu obalu.

ETIKETY VYROBENÉ S POUŽITÍM 
RECYKLÁTU 

„POVINNÉ MINIMUM”

Dnešní moderní recyklační techniky zajiš-
ťují výrobu materiálu s  podílem recyklátu bez 
 kompromisu ve vzhledu a kvalitě. Jejich po užití 
v posledních letech výrazně roste. Pokud 
tyto materiály ještě nepoužíváte, 
zeptejte se svého dodavatele 
etiket na udržitelnější papírové 
materiály, které se stávají první 
volbou pro etikety nejen v  po-
travinářském segmentu. 

Pokud se podaří přejít většinově 
na papírové materiály s pouhým 
30% obsahem recyklátu, jako je 
pololesklý papír rMC od Avery 
Dennison, můžeme touto drob-
nou změnou ušetřit za rok více 

než 20 tisíc stromů či pitnou vodu pro jedno 
okresní město s 14 tisíci lidmi*. To už přece stojí 
za změnu!

Udržitelnost představuje nejvyšší prioritu v tom, 
co Avery Dennison v  současnosti dělá. Vývoj 
portfolia nových materiálů je motivován naší 
snahou o udržitelnost. Vybírat můžete z dalších 
udržitelných řešení, jako jsou například kom-
postovatelné etikety, materiály na etikety pro 
systém vratných obalů, materiály pro tzv. smý-
vatelné etikety – ať už vodou či dalšími průmys-
lovými procesy, které pak usnadňují recyklaci. 

Velmi oblíbené pro výrobu etiket jsou dnes i pré-
miové strukturované papíry s různým obsahem 
recyklátu nebo různé druhy materiálů vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a organic-
kých aditiv, jako například papír 
vyrobený z ječmene rCrush Bar-
ley či z  vinných hroznů rCrush 
Grape, jež jsou velmi oblíbené 
nejen z  environmentálního, ale 
i z designového hlediska. 

S aktuálním růstem e-commerce je udržitelnost 
důležitá i v  logistických etiketách – exkluzivně 
nabízíme termocitlivý papírový materiál s obsa-
hem recyklátu pro tento segment trhu.

Používáte plastové etikety a rádi byste, aby 
vaše výrobky byly udržitelnější a ekologič-
tější bez potřeby redesignu obalu?

ETIKETA:
NEJSNAZŠÍ CESTA 
K UDRŽITELNĚJŠÍM 
OBALŮM
Sílící důraz na udržitelnost je již delší dobu hlavním tématem v oblasti obalového odvětví, jehož neoddělitelnou součástí je i dekorační 
technika – etiketa. Materiály pro výrobu etiket zaznamenaly v poslední dekádě obrovský vývoj směrem k udržitelnosti nejen jich sa-
motných, ale i celého obalového řešení. Také celkový přístup k vývoji výrobku se mění. Nový proces „Eco Design“, jehož cílem je vyvíjet 
produkty již od začátku s ohledem na jeho finanční a ekologický dopad, je toho důkazem.

* Odhad úspory primárních zdrojů na základě Avery Dennison GreenPrint analýzy a odhadu spotřeby papírových etiket na českém a slovenském trhu



O AVERY DENNISON: 

Bez ohledu na aplikaci s  vámi tvoříme inte-
ligentní a  udržitelná řešení pro etikety, které 
chrání, informují a zaujmou. Ať už hledáte udrži-
telné řešení pro stávající aplikaci, nebo chcete, 
aby byly vaše produkty v místě prodeje přitaž-
livější, ekologičtější nebo chytřejší, chceme 
s vámi spolupracovat.

Jako průkopníci ve vývoji materiálů pro výrobu 
etiket a  lepidel aktivovaných tlakem (PSA) při-
nášíme do segmentu udržitelných etiket jedi-
nečné know-how, které je spojením několika 
desítek let inovací a  důkladné znalosti poža-
davků regulátorů a  právních předpisů. Známe 
skutečné podmínky, v nichž musejí naše etikety 
obstát, a zároveň jsme si dobře vědomi techno-
logických omezení. 

Vedeme naše odvětví k udržitelné budoucnosti 
se závazkem zachovat a obohatit to, kde všichni 
žijeme a pracujeme.

Inzertorial

Tak, jako samotné obaly mohou být vyrobeny 
s využitím recyklátu, i etiketa může obsahovat 
recyklát. 

CHEMICKÁ RECYKLACE 
NENÍ SCI-FI
Díky sofistikované metodě depolymerizace peč-
livě vysortovaného PP nabízíme mate riály pro 
výrobu polypropylenových etiket, které obsahují 
až 99 % recyklátu. A to se všemi vlastnostmi, na 
které jste zvyklí – včetně schválení pro přímý styk 
s potravinou. Nemusíte dělat žádné kompromisy 
ve vzhledu, aplikaci nebo zpracování. 

Druhou možností recyklace plastů je mecha-
nická recyklace. Touto cestou se recykluje 
většina druhů plastů. Kromě rPP v  bílé barvě 
můžeme nabídnout i  recyklovaný polyetylen 
rPE v  bílé i  čiré variantě s  různým obsahem 
 recyklátu.

RECYKLACE PET OBALŮ
PET obaly jsou jedním z  nejlépe recyklovatel-
ných obalových materiálů. Bohužel v drtivé vět-
šině se na českém i slovenském trhu setkáváme 
se špatně zvoleným materiálem pro výrobu eti-
kety, který pak recyklaci komplikuje a celý proces 
činí finančně náročnějším, což vede k vysokým 
cenám recyklovaného PET – tzv. rPET.

Pro recyklaci PET obalů používejte na etikety 
materiál CleanFlake™ .

Pomůžete tak recyklačnímu procesu být efek-
tivnější a pomůžete šetřit primární surovinu.

PET obaly se recyklují pomocí tzv. sink and 
float procesu. Pro to, aby tento proces byl ma-

ximálně úspěšný, je nutné použít lepidlo, které 
se v recyk lační lázni deaktivuje a dojde k odmytí 
etikety. Dále je nutné od PET obalu odseparovat 
tiskové barvy, které kontaminují výsledný recy-
klát nežádoucími prvky. Náš materiál CleanFla-
keTM se speciálním smývatelným lepidlem vám 
zajistí spolehlivou separaci etikety od obalu 
a  kontaminanty dále neputují do recyklačního 
procesu.

TO NEJLEPŠÍ NA ZÁVĚR
Materiál CleanFlakeTM se vzhledem neliší od 
standardních fóliových materiálů. Je nabízen jak 
v bílé, tak i v čiré variantě. Funguje ve standard-
ním recyklační procesu PET obalů bez potřeby 
dodatečných investic. Pokud vás CleanFlakeTM 
zaujal, pak vězte, že z technického hlediska lze 
přejít na výrobu z  tohoto materiálu prakticky 
okamžitě. 

Více informací a  další udrži-
telná řešení pro každý obalový 
materiál najdete v naší brožuře 
Udržitelná řešení pro etikety. 

Pro verzi v českém jazyce nás neváhejte kontak-
tovat.

Zeptejte se vašeho dodavatele etiket na tyto 
ekologické materiály od Avery Dennison. 

Jsme tu pro vás, abychom pomohli na trh uvá-
dět obal, který nemusí skončit na skládce. Spo-
lupráce v rámci odvětví a se zákazníky je klíčová 
pro budoucí vývoj trvale udržitelných řešení 
v etiketovém průmyslu. 

Kontakt: cz@eu.averydennison.com
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JAK DO PROCESU ECO DESIGNU 
VSTUPUJE VÝBĚR ETIKETY?
Etiketa, na rozdíl od ostatních dekoračních 
technik, podporuje snadnou recyklaci obalu. 
Je nositelem informací potřebných k recyklaci, 
jako je např. materiálové složení.

Aby byla recyklace co nejjednodušší a  ekono-
micky rentabilní, je ideální z pohledu Eco Designu 
pečlivě zvažovat výběr vrchního materiálu a le-
pidla už v rané fázi návrhu obalového řešení tak, 
aby obal dával z hlediska udržitelnosti a cirkulace 
surovin smysl. Díky širokému portfoliu materiálů 
je dnes možné vybrat moderní a udržitelný ma-
teriál bez nutnosti nákladného redesignu obalu.

ETIKETY VYROBENÉ S POUŽITÍM 
RECYKLÁTU 

„POVINNÉ MINIMUM”

Dnešní moderní recyklační techniky zajiš-
ťují výrobu materiálu s  podílem recyklátu bez 
 kompromisu ve vzhledu a kvalitě. Jejich po užití 
v posledních letech výrazně roste. Pokud 
tyto materiály ještě nepoužíváte, 
zeptejte se svého dodavatele 
etiket na udržitelnější papírové 
materiály, které se stávají první 
volbou pro etikety nejen v  po-
travinářském segmentu. 

Pokud se podaří přejít většinově 
na papírové materiály s pouhým 
30% obsahem recyklátu, jako je 
pololesklý papír rMC od Avery 
Dennison, můžeme touto drob-
nou změnou ušetřit za rok více 

než 20 tisíc stromů či pitnou vodu pro jedno 
okresní město s 14 tisíci lidmi*. To už přece stojí 
za změnu!

Udržitelnost představuje nejvyšší prioritu v tom, 
co Avery Dennison v  současnosti dělá. Vývoj 
portfolia nových materiálů je motivován naší 
snahou o udržitelnost. Vybírat můžete z dalších 
udržitelných řešení, jako jsou například kom-
postovatelné etikety, materiály na etikety pro 
systém vratných obalů, materiály pro tzv. smý-
vatelné etikety – ať už vodou či dalšími průmys-
lovými procesy, které pak usnadňují recyklaci. 

Velmi oblíbené pro výrobu etiket jsou dnes i pré-
miové strukturované papíry s různým obsahem 
recyklátu nebo různé druhy materiálů vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a organic-
kých aditiv, jako například papír 
vyrobený z ječmene rCrush Bar-
ley či z  vinných hroznů rCrush 
Grape, jež jsou velmi oblíbené 
nejen z  environmentálního, ale 
i z designového hlediska. 

S aktuálním růstem e-commerce je udržitelnost 
důležitá i v  logistických etiketách – exkluzivně 
nabízíme termocitlivý papírový materiál s obsa-
hem recyklátu pro tento segment trhu.

Používáte plastové etikety a rádi byste, aby 
vaše výrobky byly udržitelnější a ekologič-
tější bez potřeby redesignu obalu?

ETIKETA:
NEJSNAZŠÍ CESTA 
K UDRŽITELNĚJŠÍM 
OBALŮM
Sílící důraz na udržitelnost je již delší dobu hlavním tématem v oblasti obalového odvětví, jehož neoddělitelnou součástí je i dekorační 
technika – etiketa. Materiály pro výrobu etiket zaznamenaly v poslední dekádě obrovský vývoj směrem k udržitelnosti nejen jich sa-
motných, ale i celého obalového řešení. Také celkový přístup k vývoji výrobku se mění. Nový proces „Eco Design“, jehož cílem je vyvíjet 
produkty již od začátku s ohledem na jeho finanční a ekologický dopad, je toho důkazem.

* Odhad úspory primárních zdrojů na základě Avery Dennison GreenPrint analýzy a odhadu spotřeby papírových etiket na českém a slovenském trhu
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Zajímavé inovace pro toto vydání pocházejí z oblastí průmyslového lepení, potisku a výplňového materiálu. Náměty 
do této rubriky můžete zasílat na svetbaleni@atozgroup.cz.

Průmyslové lepení 
nebo papírové výplně

TISK 
S FLUORESCENČNÍMI 
NEBO LIGHT 
BAREVNÝMI 
INKOUSTY

rychlost tisku až 245 m2/h

díly vyměnitelné uživatelem

PRŮMYSLOVÉ 
LEPENÍ SNADNĚJI

nižší spotřeba energie

snadnější obsluha

T E C H N O L O G I E Robatech představil novou generaci zařízení pro 
aplikaci tavných lepidel. U jednotky Vision se podle 
výrobce podařilo snížit energetickou spotřebu 
a zvýšit rychlost tavení lepidla. Stav zařízení může 
obsluha zjistit díky SmartTerminalu. Celý systém lze 
pomocí RobatechControlSystemu integrovat do 
struktur řízení výroby. Díky izolační technologii Cool-
Touch u  vyhřívaných hadic pro distribuci lepidla 
došlo také k redukci energetické spo třeby. Plug-in 
přípojka PrimeConnect zase umožňuje snadnější 
připojení k tavnému tanku. Nanášecí hlava Speed-
star Compact dávkuje lepidlo a pro delší kontinuální 
aplikace dokáže housenkový nános nahradit tech-
nikou švu, kdy aplikuje malé body těsně za sebou.

Více na www.robatech.com

T I S K Společnost Epson rozšířila řadu průmyslových tis-
káren na textil o  zařízení SureColor SC-F10000H, 
které dává možnost výběru dvou různých sad 
inkoustů. Tiskárna je vhodná pro různorodé aplikace 
od oblečení až po interiérové doplňky, propagační 
předměty a signmaking. První možnou konfigurací 
inkoustu je sada CMYK spolu s fluorescenčním růžo-
vým a fluorescenčním žlutým inkoustem. Ta je opti-
mální pro oblečení, které vyžaduje živou a  jasnou 
reprodukci barev. Druhou možností konfigurace je 
sada CMYK spolu s inkousty v odstínech Light Cyan 
a Light Magenta. Ta redukuje zrnitost a příliš ostré či 
výrazné polotóny, což je obzvláště patrné u fotogra-
fií modré oblohy a odstínů pleti.

Více na www.epson.eu

Novinky zpracovala
redakce Světa balení

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

PAPÍROVÁ 
ALTERNATIVA 
K PLASTOVÝM 
VÝPLNÍM

100% recyklovaný papír

kompaktní a mobilní

M A T E R I Á L Y Fillip Box pomáhá při balení zásilek v  malých 
a středních množstvích. Zejména provozovatelům 
e-shopů poslouží pro plnění a vycpávání balíků, své 
uplatnění ale najde také u  nepodnikajících osob 
pro privátní přípravu zásilek. Krabice má kompaktní 
rozměry (259 × 259 × 391 mm) za účelem snad-
ného skladování a  mobilního použití. Uvnitř boxu 
se nachází 450m role balicího papíru o šířce 38 cm, 
kterou prostřednictvím otvoru uživatel postupně 
odmotává. Požadovaný pás papíru stačí vytáhnout 
a utrhnout rukou. Vlastní výplňový papír je vyroben 
ze 100% recyklovatelného papíru, což ocení ti, kte-
rým záleží na udržitelném balení. Podle výrobce 
jeden box nahradí až tři balení flo-paku. 

Více na www.stepa.cz
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RECYKLACE

V oblasti obalů se aktuálně děje mnoho 
zajímavého, což souvisí především 

s dlouhodobějším procesem zavá-
dění principů a opatření na zá-

kladě CEP (evropský balíček 
oběhového hospodářství) 

a SUP (směrnice o jed-
norázových plastech), 

které se postupně promí-
tají do českého práva. Změny 

souvisejí také s novelizovaným 
zákonem o obalech (č. 545/2020 

Sb.), novým zákonem o  odpadech 
(č. 541/2020 Sb.) a dalšími právními nor-

mami (např. nový zákon o výrobcích s ukon-
čenou životností č.  542/2020 Sb. či změnový 
zákon č. 543/2020 Sb.). Eko-kom coby autori-
zovaná obalová společnost (AOS) také připravil 
na základě vyhlášky MŽP (č. 30/2021 Sb., o pro-
vedení některých ustanovení zákona o obalech) 
nové výkazy, chystá zvýšení sazeb pro účastníky 
systému a od července letošního roku spouští 
ekomodulaci poplatků jakožto ekonomický 
nástroj povinný pro EPR systémy, vyplývající 
z  rámcové směrnice 2018/851, o  odpadech. 
Vše přináší tlak na změny, jejichž zavádění je 
v čase pandemie ještě komplikovanější.

TRANSPOZICE SMĚRNICE 
O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH 
(SMĚRNICE SUP)
Po úvodním slovu Hany Hradecké zahájil 
svou prezentaci ředitel odboru odpadů mi-
nisterstva životního prostředí Jan Maršák, který 
shrnul novinky a trendy v legislativě. „Legisla-
tivní proces neskončil tím, že jsme na konci 
loňského roku přijali zákony. Nyní jsme 
například ve fázi transpozice směr-
nice o  jednorázových plastech,“ 
říká Jan Maršák. Upozornil tak na 
návrh zákona o omezení do-
padů plastových výrobků 
na životní prostředí, 
což je právě trans-
pozice směrnice 
2019/904/EU, 

V  úterý 27.  dubna se uskutečnila tradiční konference Obaly, kterou pořádá Autorizovaná obalová společnost 
 Eko-kom. Akce se uskutečnila online, a tak pořadatelé hned v úvodu vyjádřili přesvědčení, že příští ročník bude snad 
již s možností osobního setkání. Následující materiál shrnuje některé z informací a myšlenek, které na konferenci 
zazněly od Jana Maršáka (MŽP) a Zbyňka Kozla, Petra Balnera a Petra Šikýře (Eko-kom). Pokračování referátu, resp. 
jeho plné znění, najdete na webu www.svetbaleni.cz.

EKOMODULACE 
ZVÝŠÍ POPLATKY,
PODPOŘÍ VŠAK 
CIRKULARITU

Jak zvýšit cirkularitu obalových m
ateriálů? 

Foto: B
ASF

Stanislav D. Břeň
 stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni

svetbaleni.cz

svet_baleni.cz
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o jednorázových plastech. Zákon přináší zákazy 
konkrétních jednorázových plastových výrobků, 
požadavky na snižování spotřeby u vybraných 
výrobků, nároky na značení nebo osvětu u vy-
braných výrobků a  požadavky na rozšířenou 
odpovědnost výrobců.

V roce 2020 byl schválen nový vlastní zdroj roz-
počtu EU, který bude tvořen prostředky odve-
denými členskými zeměmi za nerecyklované 
plastové obalové odpady. Označuje se jako 
plastová daň, ale týká se pouze plastových oba-
lových odpadů, které neprošly recyklací. Jedná 
se o  platbu ČR do rozpočtu EU a  odvádět se 
bude ve výši 0‚8 eura za kilogram nerecyklova-
ných plastových obalových odpadů v  daném 
roce. „Poprvé se bude hradit v  letošním roce 
a podle propočtů, které činila Evropská komise, 
by platba za ČR měla být na úrovni 83 milionů 
eur,“ říká Jan Maršák s tím, že o některé položky 
si lze ponížit jiné platby do rozpočtu EU. „Máme 
dobrou úroveň recyklace, a  tak platby za ne-
recyklované obalové odpady budeme platit 
v menší míře,“ dodává ředitel odboru odpadů. 
Do budoucna nelze vyloučit, že se peníze budou 
získávat prostřednictvím například daňových 
opatření nebo poplatků od výrobců obalů nebo 
společností, které uvádějí obaly na trh.

Jan Maršák dále informuje, že se připravuje 
strategie Cirkulární Česko 2040, která se 

nyní nachází ve fázi veřejné konzultace. 
Strategický rámec má formulovat, jak 

podpořit cirkulární ekonomiku do 
roku 2040. Je identifikováno 10 

prioritních oblastí, např. Pro-
dukty a  design, Spotřeba 

a  spotřebitelé, Odpa-
dové hospodaření, 

Průmysl, suroviny, 
s t a v e b n i c t v í 

a  energetika. 
„Je nutné, 

aby se 

výrobky designovaly tak, aby byly recyklova-
telné a opravitelné a v různé podobě se vracely 
do ekonomického cyklu,“ dodává Jan Maršák.

VÝROBCI VIDÍ ZEJMÉNA VYŠŠÍ NÁKLADY
Následně vystoupil generální ředitel společnosti 
Eko-kom Zbyněk Kozel, který navázal s prezen-
tací o  tom, jak se změní nakládání s  odpady 
v  rámci Evropské unie. Připomíná, že od roku 
2021 je transponovaný balík směrnic CEP kromě 
SUP (řeší se nyní). Cílem je zvýšit cirkularitu, 
což bude trvat přibližně deset let, ale už nyní 
výrobce ovlivňuje v  podobě vyšších nákladů. 
„Přináší to však náklady v celé ekonomice a pro-
mítají se do života každého z nás.“ Jen první krok, 
který již nastal, znamená zdražení skládkování 
o přibližně 30 %, další fáze zdražování budou 
následovat až do roku 2030.

CEP přináší změnu definice 
recyklace. Za recyklaci 

se považovalo 
uvedení od-

p a d u 

do systému dotřiďování, podle nových směrnic 
se za ni pokládá až výstup z třídičky a vstup do 
konečné výroby. „Tento posun na první pohled 
nenápadný a formalistický znamená obrovské 
náklady. Musíme zásadně zvýšit účinnost třídi-
ček a technologií recyklace a znamená to i další 
investice do technologií recyklace,“ předjímá 
budoucí vývoj Zbyněk Kozel.

PLASTOVÁ DAŇ NEZŮSTANE 
FISKÁLNĚ NEUTRÁLNÍ
Dále zmínil tzv. plastovou daň, která byla sta-
novena pro nerecyklované plastové obalové 
odpady, a  to ve výši 21  000 korun na tunu: 
„V prvním momentě je fiskálně neutrální. To ale 
není cílový stav, protože Evropská komise po-
važuje plastovou daň za fiskální příjem. Dříve či 
později přestane být pro ČR neutrální platbou.“ 
Logickým důsledkem plastové daně je urychlení 
recyklačních cílů. Generální ředitel Eko-komu 
zmínil také problematiku ekomodulace a změnu 
paradigmatu EPR (extended producer respon-
sibility), resp. AOS. „Nové paradigma požaduje 
po EPR systému, aby byly recyklovány všechny 
obaly v technicky maximální míře. Přitom obaly, 
které nebude možné recyklovat, mají být za-
tíženy takovou platbou, aby je výrobci přestali 
používat,“ vysvětluje Zbyněk Kozel. EPR se tak 
z  jeho pohledu stalo nástrojem pro plnění 
politického cíle cirkularity: „Je nejen ná-
strojem přenesení nákladů z  obcí na 
výrobce, ale i nástrojem změny buď 
recyklačních technologií, nebo 
obalových technologií tak, 
aby prakticky každý obal 
byl recyklovatelný, a  to 
i tehdy, když je recyk-
lace dražší než 
použití primár-
ního mate-
riálu.“

Foto: K
ateřin

a T. O
sterro

th

Zbyněk Kozel
generální ředitel
Eko-kom

„CO DALŠÍHO ČEKAT 
V RÁMCI CEP“
Dříve či později může být daň z nerecy-
klovatelného plastu přenesena přímo 
na výrobce, protože to budou vyžado-
vat předpisy EU.  Na trh nebudou smět 
obaly, pro které nebude zajištěna prak-
tická a  funkční forma reálné recyklace. 
Pro významnou část obalů, možná pro 
všechny obaly, bude dále požadován 
povinný obsah recyklátu při jejich vý-
robě. Mohou být také stanoveny cíle 
pro omezení vzniku obalového odpadu 
a bude regulováno značení obalů z hle-
diska obsahu recyklátu, recyklovatel-
nosti a případně karbonové stopy.
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JAKÉ JSOU CÍLE RECYKLACE?

V závěru svého příspěvku si Zbyněk Kozel položil 
otázku, zda je na všech změnách něco pozitiv-
ního pro samotné výrobce. Podle něj jde o ně-
kolik bodů: Směrnice vytvořily rovné hrací pole 
pro všechny s tím, že výrobci se musí podílet na 
plných nákladech spojených s obalovým odpa-
dem v  celém řetězu (sběr, třídění, úprava, re-
cyklace). „V řadě států se výrobci podíleli málo, 
teď by se měly vyrovnat naše pozice.“ Směrnice 
říkají, že třídění musí být zavedeno na celém 
území státu, v  řadě zemí to doteď nepla-
tilo. „Cíle pro recyklaci byly stanoveny 
i pro komunální sektor. Tím se slaďuje 
zájem obcí a  výrobců, obě strany 
mají povinný cíl a podpoří se tak 
jejich spolupráce,“ zmiňuje 
generální ředitel další be-
nefity. Odpadové firmy se 
dosud často chovaly pouze 
ekonomicky a  materiál, který 
nevyhovoval pro další využití, uklá-
daly na skládku. Nyní musí respekto-
vat cíle uložené výrobcům. Cílový zákaz 
skládkování má pak podle Zbyňka Kozla tu 
výhodu, že nutí k  investicím do recyklačních 
technologií, což dává garanci recyklovatelnosti 
i do budoucna (včetně požadavků vyplývajících 
z tzv. Green Dealu). V závěru Zbyněk Kozel po-
dotýká, že největší devízou pro Česko i průmysl 
v procesu zavádění CEP je, že lidé v Česku třídí 
odpad velmi dobře.

BUDE SE EVROPA FRAGMENTARIZOVAT 
KVŮLI OBALŮM?
V  následující části Jan Maršák a  Zbyněk Kozel 
odpovídali na otázky účastníků. Mnoho z  nich 
se dotýkalo dostupnosti recyklované suroviny 
pro obaly. Už nyní je recyklát (např. rPET) na 
trhu dražší než panenský PET. Přitom v důsledku 

zpřísňující se legislativy by poptávka po re-
cyklovaných surovinách měla ještě zá-

sadně narůstat. Někteří diskutující 
tedy naznačovali myšlenku, že 

by byla vhodná určitá obrana 
například při vývozu do dal-

ších zemí Evropské unie. 
Jan Maršák přitakává, že 

požadavky na povinný obsah 
recyklátu v  rámci EU mohou 

opravdu vést k tomu, že se začnou 
prosazovat nástroje nebo opatření, 

které budou směřovat k ochraně národ-
ních trhů. To může vést k  nedostupnosti 

materiálů a ztěžovat možnosti, které se týkají 
plnění českých závazků. Společně se Zbyň-
kem Kozlem se však přiklání k variantě volného 
pohybu – v duchu evropských zásad o volném 
pohybu zboží. Zbyněk Kozel upozorňuje, že kon-
krétně rPET je nyní na trhu dostatek, a  varuje: 
„Když se začne každý stát uzavírat jako samo-
statný obalový a odpadový trh, bude se Evropa 
fragmentarizovat.“ Naopak zájmem České re-
publiky je podle něj otevřená Evropa, protože 

inzerce

země je malá 
a  zřejmě nikdy 
nebude mít dosta-
tek všech materiálů 
pro recyklaci. Nicméně 
ze strany generálního ředi-
tele AOS zaznělo také potvr-
zení, že vše je otázkou diskuse 
s výrobci. Některé firmy totiž chtějí 
nakupovat na volném trhu, jiné žádají 
uzavřené kolečko a  na Eko-komu je, aby 
realizoval, co bude chtít většina průmyslu.

Jan Maršák dále konstatuje, že je nutné zajišťo-
vat přístup k rPET v kvalitě, jakou budou nápojáři 
potřebovat, ale za vhodnější cestu než pro-
tekcionismus považuje ekonomické nástroje 
a  pobídky. Zdrženlivě se vyjadřuje na adresu 
zálohového systému, který by podle některých 
mohl přispět k dostatku rPET na českém trhu: 
„Nedomnívám se, že nasměřuje rPET zase 
k těm, kteří jsou v zálohovém systému zapojeni.“

„Směrn
ice vytvořily
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o jednorázových plastech. Zákon přináší zákazy 
konkrétních jednorázových plastových výrobků, 
požadavky na snižování spotřeby u vybraných 
výrobků, nároky na značení nebo osvětu u vy-
braných výrobků a  požadavky na rozšířenou 
odpovědnost výrobců.

V roce 2020 byl schválen nový vlastní zdroj roz-
počtu EU, který bude tvořen prostředky odve-
denými členskými zeměmi za nerecyklované 
plastové obalové odpady. Označuje se jako 
plastová daň, ale týká se pouze plastových oba-
lových odpadů, které neprošly recyklací. Jedná 
se o  platbu ČR do rozpočtu EU a  odvádět se 
bude ve výši 0‚8 eura za kilogram nerecyklova-
ných plastových obalových odpadů v  daném 
roce. „Poprvé se bude hradit v  letošním roce 
a podle propočtů, které činila Evropská komise, 
by platba za ČR měla být na úrovni 83 milionů 
eur,“ říká Jan Maršák s tím, že o některé položky 
si lze ponížit jiné platby do rozpočtu EU. „Máme 
dobrou úroveň recyklace, a  tak platby za ne-
recyklované obalové odpady budeme platit 
v menší míře,“ dodává ředitel odboru odpadů. 
Do budoucna nelze vyloučit, že se peníze budou 
získávat prostřednictvím například daňových 
opatření nebo poplatků od výrobců obalů nebo 
společností, které uvádějí obaly na trh.

Jan Maršák dále informuje, že se připravuje 
strategie Cirkulární Česko 2040, která se 

nyní nachází ve fázi veřejné konzultace. 
Strategický rámec má formulovat, jak 

podpořit cirkulární ekonomiku do 
roku 2040. Je identifikováno 10 

prioritních oblastí, např. Pro-
dukty a  design, Spotřeba 

a  spotřebitelé, Odpa-
dové hospodaření, 

Průmysl, suroviny, 
s t a v e b n i c t v í 

a  energetika. 
„Je nutné, 

aby se 

výrobky designovaly tak, aby byly recyklova-
telné a opravitelné a v různé podobě se vracely 
do ekonomického cyklu,“ dodává Jan Maršák.

VÝROBCI VIDÍ ZEJMÉNA VYŠŠÍ NÁKLADY
Následně vystoupil generální ředitel společnosti 
Eko-kom Zbyněk Kozel, který navázal s prezen-
tací o  tom, jak se změní nakládání s  odpady 
v  rámci Evropské unie. Připomíná, že od roku 
2021 je transponovaný balík směrnic CEP kromě 
SUP (řeší se nyní). Cílem je zvýšit cirkularitu, 
což bude trvat přibližně deset let, ale už nyní 
výrobce ovlivňuje v  podobě vyšších nákladů. 
„Přináší to však náklady v celé ekonomice a pro-
mítají se do života každého z nás.“ Jen první krok, 
který již nastal, znamená zdražení skládkování 
o přibližně 30 %, další fáze zdražování budou 
následovat až do roku 2030.

CEP přináší změnu definice 
recyklace. Za recyklaci 

se považovalo 
uvedení od-

p a d u 

do systému dotřiďování, podle nových směrnic 
se za ni pokládá až výstup z třídičky a vstup do 
konečné výroby. „Tento posun na první pohled 
nenápadný a formalistický znamená obrovské 
náklady. Musíme zásadně zvýšit účinnost třídi-
ček a technologií recyklace a znamená to i další 
investice do technologií recyklace,“ předjímá 
budoucí vývoj Zbyněk Kozel.

PLASTOVÁ DAŇ NEZŮSTANE 
FISKÁLNĚ NEUTRÁLNÍ
Dále zmínil tzv. plastovou daň, která byla sta-
novena pro nerecyklované plastové obalové 
odpady, a  to ve výši 21  000 korun na tunu: 
„V prvním momentě je fiskálně neutrální. To ale 
není cílový stav, protože Evropská komise po-
važuje plastovou daň za fiskální příjem. Dříve či 
později přestane být pro ČR neutrální platbou.“ 
Logickým důsledkem plastové daně je urychlení 
recyklačních cílů. Generální ředitel Eko-komu 
zmínil také problematiku ekomodulace a změnu 
paradigmatu EPR (extended producer respon-
sibility), resp. AOS. „Nové paradigma požaduje 
po EPR systému, aby byly recyklovány všechny 
obaly v technicky maximální míře. Přitom obaly, 
které nebude možné recyklovat, mají být za-
tíženy takovou platbou, aby je výrobci přestali 
používat,“ vysvětluje Zbyněk Kozel. EPR se tak 
z  jeho pohledu stalo nástrojem pro plnění 
politického cíle cirkularity: „Je nejen ná-
strojem přenesení nákladů z  obcí na 
výrobce, ale i nástrojem změny buď 
recyklačních technologií, nebo 
obalových technologií tak, 
aby prakticky každý obal 
byl recyklovatelný, a  to 
i tehdy, když je recyk-
lace dražší než 
použití primár-
ního mate-
riálu.“

Foto: K
ateřin

a T. O
sterro

th

Zbyněk Kozel
generální ředitel
Eko-kom

„CO DALŠÍHO ČEKAT 
V RÁMCI CEP“
Dříve či později může být daň z nerecy-
klovatelného plastu přenesena přímo 
na výrobce, protože to budou vyžado-
vat předpisy EU.  Na trh nebudou smět 
obaly, pro které nebude zajištěna prak-
tická a  funkční forma reálné recyklace. 
Pro významnou část obalů, možná pro 
všechny obaly, bude dále požadován 
povinný obsah recyklátu při jejich vý-
robě. Mohou být také stanoveny cíle 
pro omezení vzniku obalového odpadu 
a bude regulováno značení obalů z hle-
diska obsahu recyklátu, recyklovatel-
nosti a případně karbonové stopy.
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Plastové obaly představují 40% podíl z celkové 

produkce plastů. V  současné době je 99  % 
plastových obalů vyrobeno z polymerů na 

bázi ropy. Více než 50 % z nich jsou plas-
tové obaly na jedno použití. Navíc 

recyklační byznys čelí mnoha vý-
zvám, jako jsou barevné plasty, 

vícevrstvé a smíšené plasty, 
těžko odstranitelné zbytky 

a nízká podpora trhu s recyklo-
vanými materiály. Výsledkem je, 

že celosvětově méně než 10 % plastů 
je recyklováno, 10 % je spalováno a při-

bližně 80 % je uloženo na skládky. Zhruba 
3 % všech plastů na trhu skončí v oceánu, při-

čemž až 36 % z nich jsou mikroplasty.

Z tohoto důvodu se obalový průmysl a výrobci 
baleného zboží začínají poohlížet po využívání 
plastů z obnovitelných zdrojů a/nebo biologicky 
rozložitelných plastů. Obaly vyrobené z  bio-
plastů nabízejí oproti standardním plastům 
jednu výhodu: využívají obnovitelných zdrojů 
a v důsledku toho snižují dopad obalů na životní 
prostředí z hlediska emisí CO2.

Odhaduje se, že poptávka po udržitelnějších 
obalových materiálech se bude zvyšovat ruku 
v ruce s posunem preferencí spotřebitelů smě-
rem k  materiálům, které jsou recyklovatelné 
a  „ekologické“. „Podle výzkumu společnosti 
Orkla jsou 3 z 10 spotřebitelů připraveni zaplatit 
více za výrobky v plastových obalech z obnovi-
telných zdrojů,“ říká Pavel Komůrka, packaging 
innovation – sustainability coordinator spo-
lečnosti Orkla Group. Nicméně stále existují 
pochyby o  potenciálu a  možných výhodách 
bioplastů (ve srovnání s  konvenčními plasty) 
a zároveň přetrvávají některé mýty.

PŘEDPONA BIO – ZROZEN ANEBO ZANIKL 
V PŘÍRODĚ
Bioplasty jsou širokou skupinou směsných ma-
teriálů, které jsou vyrobeny z  obnovitelných 
zdrojů a mohou, ale nemusí být biologicky roz-
ložitelné. Nicméně patří sem i  skupina biolo-
gicky rozložitelných plastů z  fosilních zdrojů. 
Bioplasty tvoří přibližně 1  % celkové produkce 
plastů. V roce 2019 bylo uvedeno na trh 2‚11 mi-
lio nu tun a největším odběratelem zhruba s 53% 
podílem byl obalový průmysl.

Vysoká poptávka po obalech z bioplastů smě-
řuje zejména do oblasti balení biopotravin, 

Plasty jsou nedílnou součástí moderního života. V balení potravin hrají plasty důležitou roli pro zachování kvality 
a bezpečnosti potravin, zajištění přiměřené trvanlivosti a tím přispívají k omezení plýtvání potravinami. Ačkoli plas-
tové obaly jsou ideální z hlediska funkčnosti, masivní spotřeba těchto materiálů přispívá k environmentálním vý-
zvám, jako je vyčerpání neobnovitelných zdrojů, litteringu a globální změně klimatu. I když plasty z obnovitelných 
zdrojů z čistě technického hlediska nemohou nahradit všechny plasty, všechny druhy plastových obalů mohou být 
vyrobeny z bioplastů. Mohla by plastovou krizi vyřešit předpona bio?

ZACHRÁNÍ NÁS 
BIOPLASTY?

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz
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„NEZAMĚŇUJME 
BIO-BASED ZA 
BIODEGRADABILNÍ“
Biologicky rozložitelné plasty náleží do 
jiného materiálového toku než obaly 
z  konvenčních plastů, a  tak by neměly 
být sbírány v rámci tříděného sběru ko-
munálních odpadů spolu s  plasty. Tyto 
materiály by měly být sbírány a předány 
do průmyslových kompostáren nebo 
bioplynových stanic, kde mohou být 
využity. Jelikož se dají vizuálně jen velmi 
obtížně odlišit od konvenčních plastů 
a  často nejsou vybavené potřebnými 
informacemi pro spotřebitele, mohou 
se dostávat do materiálového toku plas-
tových obalů určených k recyklaci. Zde 
působí poměrně zásadní problémy při 
recyklaci, zejména jako kontaminant 
recyklátu. Řada materiálů deklarova-
ných jako biologicky rozložitelné se 
odpovídajícím způsobem nerozkládá 
a při své degradaci uvolňují do prostředí 
 mikroplasty. Proto je nezbytné před je-
jich použitím ověřit reálnou biodegrada-
bilitu a následně je třeba obal vhodným 
způsobem vybavit informacemi pro 
spotřebitele o  způsobech jeho sběru 
a využití. Naproti tomu bio-based plasty, 
tj. standardní polymery vyrobené zčásti 
nebo zcela z přírodních materiálů (např. 
bio-PET), jsou, pokud splňují doporu-
čení pro design recyklovatelných obalů, 
 recyklovatelné.

Z obnovitelných zdrojů

Z fosilních zdrojů

Bioplasty 

(např. bio-PE, PET, 
PA, PTT)

Konvenční plasty 

(např. PE, PP, PET)

Bioplasty 

(např. PBAT, PCL)

Bioplasty 

(např. PLA, PHA, 
PBS, škrobové 
směsi)

N
eb

io
de

gr
ad

ab
iln

í

Bi
od

eg
ra

da
bi

ln
í

Rozdělení bioplastů
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a balení prémiových 
a značkových výrobků 
se zvláštními požadavky. 
Předpokládá se, že výrobní 
kapacity porostou (asi 2‚42 mi-
lionu tun do roku 2024), přičemž 
většina z  těchto nových objemů 
budou inovativní obalová řešení. V sou-
časné době jsou hlavními výrobci bioplastů 
společnosti z Asie a z Evropy, které produkují asi 
50 % a asi 20 % bioplastů. Evropa je také největ-
ším trhem pro bioplasty na světě a  věnuje se 
výzkumu a vývoji bioplastů více než kterýkoliv 
jiný region.

Vývoj obalů z bioplastů je záležitostí posledního 
desetiletí. Nové materiály jako PLA (kyselina po-
lymléčná), PHA (polyhydroxyalkanoáty), mate-
riály na bázi celulózy nebo škrobu tak vytvářejí 
obalová řešení se zcela novými funkcemi, jako 
je biologická rozložitelnost/kompostovatelnost. 
Naproti tomu biologické analogy konvenčních 
plastů (bio-PE nebo částečně biosložkový PET) 
jsou chemicky identické s plasty vyrobenými na 
ropné bázi. Jediným rozdílem je, že jsou vyro-
beny z obnovitelných zdrojů. Tzv. bio-based (za-
ložené na biologické bázi) verze PE, PET nebo 
PP jsou známé také jako „drop-in“ bioplasty.

„Pokud hovoříme o bioplastech, naše firma pre-
feruje biobased (z obnovitelných zdrojů) a non 
biodegradable (biologicky nerozložitelné). 
U biobased plastů pak inklinujeme ke standard-
ním polyolefinům, jako bio-PE či bio-PP. Zdrojem 

pro plasty z obnovitel-
ných zdrojů by měly být 
,odpadní produkty‘ jako 
například lignocelulóza či tall 
oil, které vznikají při zpracování 
dřeva. Nemá smysl pěstovat napří-
klad cukrovou třtinu jen proto, aby se 
z ní vyráběly plasty,“ říká Ivo Benda, jedna-
tel společnosti greiner packaging Slušovice.

UDRŽITELNOST A EKOLOGICKÁ STOPA
Udržitelnost celé skupiny bioplastů je potřeba 
vnímat v holistickém pojetí: od získávání zdrojů 
přes výrobu, využití po následnou likvidaci. Musí 
být brány v úvahu ekonomické a ekologické as-
pekty každé z  těchto fází. Cílem udržitelných 
obalů z obnovitelných zdrojů je využívat vedlejší 
produkty zpracování potravin a  zemědělství, 
což jsou zdroje, které nekonkurují výrobnímu 
řetězci potravin. Suroviny tzv. druhé a třetí gene-
race. Surovinou první generace rozumíme rost-
liny bohaté na sacharidy, jako jsou kukuřice nebo 
cukrová třtina, které mohou být také využity jako 
potraviny nebo jako krmivo pro hospodářská 
zvířata. Suroviny druhé generace jsou buďto 
nepotravinářské suroviny (např. celulóza), od-

padní materiály 
ze surovin první 
generace (např. od-
padní rostlinný olej), 
nebo komunální odpad. 
Zdrojem surovin třetí gene-
race je biomasa z řas.

Jedním z biopolymerů, který pro svou 
všestrannost a  dobré vlastnosti dokáže 
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Plastové obaly představují 40% podíl z celkové 

produkce plastů. V  současné době je 99  % 
plastových obalů vyrobeno z polymerů na 

bázi ropy. Více než 50 % z nich jsou plas-
tové obaly na jedno použití. Navíc 

recyklační byznys čelí mnoha vý-
zvám, jako jsou barevné plasty, 

vícevrstvé a smíšené plasty, 
těžko odstranitelné zbytky 

a nízká podpora trhu s recyklo-
vanými materiály. Výsledkem je, 

že celosvětově méně než 10 % plastů 
je recyklováno, 10 % je spalováno a při-

bližně 80 % je uloženo na skládky. Zhruba 
3 % všech plastů na trhu skončí v oceánu, při-

čemž až 36 % z nich jsou mikroplasty.

Z tohoto důvodu se obalový průmysl a výrobci 
baleného zboží začínají poohlížet po využívání 
plastů z obnovitelných zdrojů a/nebo biologicky 
rozložitelných plastů. Obaly vyrobené z  bio-
plastů nabízejí oproti standardním plastům 
jednu výhodu: využívají obnovitelných zdrojů 
a v důsledku toho snižují dopad obalů na životní 
prostředí z hlediska emisí CO2.

Odhaduje se, že poptávka po udržitelnějších 
obalových materiálech se bude zvyšovat ruku 
v ruce s posunem preferencí spotřebitelů smě-
rem k  materiálům, které jsou recyklovatelné 
a  „ekologické“. „Podle výzkumu společnosti 
Orkla jsou 3 z 10 spotřebitelů připraveni zaplatit 
více za výrobky v plastových obalech z obnovi-
telných zdrojů,“ říká Pavel Komůrka, packaging 
innovation – sustainability coordinator spo-
lečnosti Orkla Group. Nicméně stále existují 
pochyby o  potenciálu a  možných výhodách 
bioplastů (ve srovnání s  konvenčními plasty) 
a zároveň přetrvávají některé mýty.

PŘEDPONA BIO – ZROZEN ANEBO ZANIKL 
V PŘÍRODĚ
Bioplasty jsou širokou skupinou směsných ma-
teriálů, které jsou vyrobeny z  obnovitelných 
zdrojů a mohou, ale nemusí být biologicky roz-
ložitelné. Nicméně patří sem i  skupina biolo-
gicky rozložitelných plastů z  fosilních zdrojů. 
Bioplasty tvoří přibližně 1  % celkové produkce 
plastů. V roce 2019 bylo uvedeno na trh 2‚11 mi-
lio nu tun a největším odběratelem zhruba s 53% 
podílem byl obalový průmysl.

Vysoká poptávka po obalech z bioplastů smě-
řuje zejména do oblasti balení biopotravin, 

Plasty jsou nedílnou součástí moderního života. V balení potravin hrají plasty důležitou roli pro zachování kvality 
a bezpečnosti potravin, zajištění přiměřené trvanlivosti a tím přispívají k omezení plýtvání potravinami. Ačkoli plas-
tové obaly jsou ideální z hlediska funkčnosti, masivní spotřeba těchto materiálů přispívá k environmentálním vý-
zvám, jako je vyčerpání neobnovitelných zdrojů, litteringu a globální změně klimatu. I když plasty z obnovitelných 
zdrojů z čistě technického hlediska nemohou nahradit všechny plasty, všechny druhy plastových obalů mohou být 
vyrobeny z bioplastů. Mohla by plastovou krizi vyřešit předpona bio?

ZACHRÁNÍ NÁS 
BIOPLASTY?

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothova@atoz.cz
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„NEZAMĚŇUJME 
BIO-BASED ZA 
BIODEGRADABILNÍ“
Biologicky rozložitelné plasty náleží do 
jiného materiálového toku než obaly 
z  konvenčních plastů, a  tak by neměly 
být sbírány v rámci tříděného sběru ko-
munálních odpadů spolu s  plasty. Tyto 
materiály by měly být sbírány a předány 
do průmyslových kompostáren nebo 
bioplynových stanic, kde mohou být 
využity. Jelikož se dají vizuálně jen velmi 
obtížně odlišit od konvenčních plastů 
a  často nejsou vybavené potřebnými 
informacemi pro spotřebitele, mohou 
se dostávat do materiálového toku plas-
tových obalů určených k recyklaci. Zde 
působí poměrně zásadní problémy při 
recyklaci, zejména jako kontaminant 
recyklátu. Řada materiálů deklarova-
ných jako biologicky rozložitelné se 
odpovídajícím způsobem nerozkládá 
a při své degradaci uvolňují do prostředí 
 mikroplasty. Proto je nezbytné před je-
jich použitím ověřit reálnou biodegrada-
bilitu a následně je třeba obal vhodným 
způsobem vybavit informacemi pro 
spotřebitele o  způsobech jeho sběru 
a využití. Naproti tomu bio-based plasty, 
tj. standardní polymery vyrobené zčásti 
nebo zcela z přírodních materiálů (např. 
bio-PET), jsou, pokud splňují doporu-
čení pro design recyklovatelných obalů, 
 recyklovatelné.

Z obnovitelných zdrojů

Z fosilních zdrojů

Bioplasty 

(např. bio-PE, PET, 
PA, PTT)

Konvenční plasty 

(např. PE, PP, PET)

Bioplasty 

(např. PBAT, PCL)

Bioplasty 

(např. PLA, PHA, 
PBS, škrobové 
směsi)
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konkurovat konvenčním plastům, je kyselina 
polymléčná (PLA). Vykazuje mechanické vlast-
nosti podobné PET a  PP. PLA se v  současné 
době vyrábí z biomasy bohaté na cukr a škrob, 
jako je cukrová třtina, kukuřice a  tapioka. Ne-

výhodou je, že tyto zdroje, které neslouží 
jako potraviny, zabírají zemědělskou půdu 

a  během svého růstu spotřebují velké 
objemy vody. Bioplasty tak nepřímo 

přispívají k  znečištění životního 
prostředí pesticidy a herbicidy. 

Nicméně tento problém lze 
vyřešit pěstováním v  re-

žimu ekologického ze-
mědělství.

Další pro-
blém bio-
plastů tvoří 
skutečnost, že 
pokud nejsou zkom-
postovány, končí na 
skládkách. Při anaerobním 
rozkladu pak uvolňují metan, 
což přispívá ke globálnímu 
oteplování. Ivo Benda k  tématu 
dodává, že biologická rozložitelnost 
je pro greiner zatím velmi problematická, 
a  to z  několika důvodů: „Obal má chránit, 
ne biodegradovat. Biodegradabilita na konci 
životního cyklu výrobku je často velmi obtížná 
a  lze jí dosáhnout jen za specifických podmí-
nek (často jen v průmyslové kompostárně) a ne 
vždy je dokonalá. Navíc je nutno biodegradabilní 
materiály odklonit od standardních plastů, aby 
neznečistily plasty určené k recyklaci, a to může 
být velmi obtížné.“ Biologicky rozložitelné mate-
riály mají podle něj jen velmi omezené použití při 
specifických aplikacích.

BIOPLASTY HORKÝM TRENDEM 
SOUČASNOSTI

Obaly vyrobené z bioplastů lze zpra-
covávat standardními postupy 

na standardních zařízeních. 
„Naše zkušenost s  bio-PP 

a bio-PE je dobrá. Z po-
hledu výroby se cho-

vají standardně, 
jsou recyklova-

telné a  mají 

i  totožné 
v l a s t n o s t i 

jako poly olefiny 
vyrobené z  ropy. 

Problémem je jejich 
malá dostupnost a  vy-

soká cena,“ podotýká Ivo 
Benda.

Na trhu se v poslední době objevují 
obaly z  bioplastů (PLA, bio-PE a  bio-

-PET) zejména v aplikacích pro kosmetiku 
(pudry, krémy a rtěnky) nebo jako nápojové 

lahve. Známé značky Coca-Cola, Vittel, Volvic 
nebo Heinz používají bio-PET ve svých lahvích 
všech velikostí. Společnosti Johnson & Johnson 
a Procter & Gamble zvolily pro některé kosme-
tické výrobky obaly z bio-PE. Beiersdorf si vybral 
bio-PP pro nové obaly produktů z  řady Nivea 
Naturally Good. Obaly z bioplastu používají také 
společnosti Danone a Unilever.

Výhoda těchto obalových řešení spočívá v tom, 
že obsahují materiál z obnovitelných zdrojů a lze 
je kombinovat s recykláty konvenčních PE a PET, 
což vede k účinnému využívání zdrojů a snížení 
emisí CO2. Významný podíl na trhu v segmentu 
pevných obalů získává i  PLA.  Jedná se o  po-
tenciálně mechanicky recyklovatelný materiál. 
S  rostoucími objemy bude jeho samostatný 
recyklační tok i rentabilní a význam PLA se tak 
bude pravděpodobně dále zvyšovat.

„BIOFLEXIBILITA“ PRO PEČIVO, OVOCE 
NEBO ZELENINU
Flexibilní obaly z bioplastů se objevují zejména 
pro následující aplikace: cereálie, chléb a  pe-
kařské výrobky, ovoce a zelenina a mražené vý-
robky. Příkladem může být ale i sáček na chipsy 
vyrobený z bio-PP, který nedávno představila na 
švédském trhu společnost Orkla. „Orkla dává 

přednost zdroji surovin pro výrobu bioplastů 
z lignocelulózy a odpadů (tall oil). Bioplast 

v  nových sáčcích má poloviční uhlí-
kovou stopu ve srovnání s  plastem 

z  fosilních zdrojů. Naší ambicí je 
postupně zavádět plastové 

sáčky na bázi tall oilu pro 
celý segment Snacks. 

Předpokládáme, že 
asi 50 procent naší 

produkce plastů 
by v  budoucnu 

mohlo být vyrobeno 
z  biomasy nebo s  podí-

lem recyklátu. Zároveň se 
ale budeme snažit snížit cel-

kové množství plastu,“ konstatuje 
Pavel Komůrka.

Další velký segment tvoří obaly pro gast-
ronomii (kelímky, talíře, příbory nebo tašky). 

Certifikované biologicky rozložitelné / kompos-
tovatelné kelímky se používají na velkých akcích 
nebo na fotbalových stadionech v celé Evropě, 
v  letadlech nebo ve vlacích. Biologická rozlo-
žitelnost umožňuje společné odstranění se 
zbytky potravin v kompostárnách nebo bioply-
nových stanicích. Tím se zamezí kontaminování 
recyklačního toku konvenčních plastů.

Obal na chipsy vyrobený z bio-PP.

Foto: Orkla

Hledáme ekologický 
obal budoucnosti, říká spo-

lumajitelka společnosti Nafigate 
Corporation Lenka Mynářová s  tím, že 

dostupný by měl být v horizontu tří až pěti let.

 Mohla byste představit projekt BioSupPack?
Celý segment udržitelných obalů je stále obrovská výzva. 
A  Green Deal přinesl zcela nové pohledy na to, co je udržitelné 
a cirkulární. A jednoduše řečeno, my jsme připravili projekt demon-
stračního centra pro obaly budoucnosti, které nebudou mít žádný ne-
gativní vliv na životní prostředí a v obrovské konkurenci Horizon 2020 jsme 
s tím projektem uspěli. A jsme si plně vědomi, že je to obrovská výzva.

Kdo jsou, vedle Nafigate a VUT, další členové konsorcia, 
které bude vyvíjet novou generaci udržitelných obalů?
Celé konsorcium má 17 členů. Jsou to jak firmy (například Unilever), tak i výzkumné insti-
tuce, dlouhodobě spolupracujeme se španělským výzkumným centrem Aimplas, nebo špič-
kové designérské studio Graphic Packaging International.

Jaké potravinářské odpady mají podle vás největší potenciál?
Ráda bych odpověděla, že všechny. Protože my se na odpady jako na zdroje neumíme stále dívat. Více 
o tom mluvíme. Ale z mého pohledu mají největší potenciál odpady, které umožňují kaskádovou recyklaci. To 
znamená vícestupňové využití na různé účely – a až to, co zbude po kaskádovém využití, jde třeba na energetické 
využití. Krásný příklad představuje kávová sedlina, které ročně vyprodukujeme 80 000 tun jen v ČR. Dá se využít na 
výrobu kosmetických produktů, kávového oleje, biopolymerů, bioplastů, biokompozitů, aromatických pigmentů – a to 
vše jen z jednoho odpadu.

Předpokládáte, že se obaly budoucnosti na konci životnosti zapojí do stávajících 
recyklačních toků?
Otázka recyklace je velmi důležitá, ale není z pohledu udržitelnosti jediná. Takže pro takzvaný end of life – konec života – budeme 
ověřovat několik scénářů včetně recyklace. A téměř jistě můžeme říci, že to bude nový recyklační tok.

Jak se chystáte digitalizovat materiálové toky? Velkým tématem v oblasti obalů je značení pomocí 
digitálních vodoznaků. Vidíte zde pro ně příležitost?
Digitální vodoznak je určitě inspirativní a zajímavý projekt. Tím, že neznáme složení plastů, je to zásadní bariéra recyklace. Nicméně 
my za několik týdnů startujeme projekt pro budoucnost. A v dnešní době greenwashingu potřebujeme digitalizovat materiálové 
toky ve vazbě na celý životní cyklus obalu. Tedy od takzvaného feedstocku pro výrobu polymerů přes výrobní procesy poly-
merů, výrobu meziproduktů a produktů, spotřebu produktů, recyklaci až po konec života obalu. Takže hledáme komplexní 
řešení a sledujeme velmi pečlivě vývoj v této oblasti. Jedno z řešení je i technologie blockchain. Ta dokáže zpracovat údaje 
z mnoha zdrojů, porovnat je, ověřit výsledky a anonymizovat je. Ale stále zachovává možnost jednotlivé kroky toku ověřit 
a identifikovat. Digitalizace je obrovská výzva.

Kdy by se mohly první ekologické obaly budoucnosti objevit na (českém) trhu?
Je jedním z velkých paradoxů, že my Češi jsme lídry celého projektu jediného demonstračního centra to-
hoto typu v celé EU. Ale české partnery nemáme. Firemními lídry v oblasti udržitelných obalů v EU nejsou 
české firmy a pro zahraniční firmy je český trh malý. Inovace potřebují pro své hlavní trhy. My neu-
míme – až na úplné výjimky – mít nastavení prvního houslisty. Bezpečnější je to na konci pelotonu. 
Všechny trendy k nám míří se zpožděním let. Budu velmi ráda, když se to změní. Takže máme 
více než 70 evropských partnerů, jediné demonstrační centrum v EU a ani jednoho reálného 
českého partnera ochotného s námi sdílet rizika a vytvářet budoucnost. V EU první obaly 
z našeho projektu budou za přibližně tři až pět let.

S DIGITALIZACÍ ODPADOVÝCH TOKŮ M
ŮŽE POM

OCI BLOCKCHAIN
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Evropská unie dlouhodobě usiluje o řešení pro-
blémů s  petrochemickými plasty. Česká firma 
Nafigate společně se svými partnery uspěla 
ve výběrovém řízení Evropské komise v  rámci 
výzkumného programu Horizont 2020 a bude 
realizovat projekt nové generace udržitelných 
obalů s názvem BioSupPack. „V rámci projektu 
budeme zpracovávat a testovat nové typy od-
padů z  potravinářských výrob, a  hledat i  nové 

formy biopolymeru, které jsou vhodné pro 
zpracování na bioplasty,“ dodává spolumajitelka 
 Nafigate Corporation Lenka Mynářová.

KONVENČNÍ PLASTY MAJÍ NÁSKOK STOLETÍ
Ve srovnání s konvenčními materiály je komerční 
využití plastů z obnovitelných zdrojů a biologicky 
rozložitelných plastů v oblasti packagingu stále 
nízké. Problémem jsou technické a mechanické 

vlastnosti, cena, legislativa, bezpečnost a konec 
životního cyklu. Biomateriály rozhodně nejsou 
rychlou nápravou litteringu ani jednoduše nes-
níží používání plastů z fosilních zdrojů. Hlavním 
cílem do budoucna je bioplasty na konci život-
ního cyklu shromažďovat v  samostatných od-
padních tocích pro řízené kompostování nebo 
recyklaci. Konvenční plasty mají náskok sta let, 
ale biomateriály je rychle dotahují a  lidstvo se 
blíží k „ekologickým“ obalům budoucnosti.

Článek vznikl v rámci 4. ročníku kurzu celoživotního 
vzdělávání Oběhové hospodářství, který každoročně 
pořádá VŠCHT Praha. Více informací na webu 
cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi.

inzerce

Řada Nivea Naturally Good od června 2021 v obalech z bio-PP. 
Foto: Beiersdorf

„VÍCE OTÁZEK NEŽ ODPOVĚDÍ“
 Bioplasty použité jako obaly z  pohledu LCA dosud příliš 
zkoumané nejsou. V  praxi není k  dispozici dostatek 
relevantních dat, na základě kterých by se dalo posoudit, zda 
výroba, distribuce a konečné odstranění bioplastů představuje 
ve srovnání s jinými systémy balení skutečný environmentální 
přínos. Otázka bioplastů v obalech totiž není úkol pro obvyklou, 
takzvaně atribuční LCA, nýbrž konsekvenční. Konsekvenční 
LCA mívá za úkol popsat důsledky nějakého opatření či 
produktu mimo jeho vlastní životní cyklus. V případě bioplastů 
použitých jako obaly by bylo třeba odpovědět na otázky typu, 
kolik bioplastů skončí ve žlutých popelnicích, jak velký podíl 
plastů ze žlutých popelnic nebude možno kvůli přítomnosti 
bioplastů zpracovat na druhotnou surovinu, jak budou 
bioplasty ovlivňovat procesy v kompostárnách a podobně. Že 
by bioplasty představovaly v dohledné době řešení plastových 
obalů, nepovažuji za reálné.

Vladimír Kočí
děkan
Fakulta technologie 
ochrany prostředí, VŠCHT
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konkurovat konvenčním plastům, je kyselina 
polymléčná (PLA). Vykazuje mechanické vlast-
nosti podobné PET a  PP. PLA se v  současné 
době vyrábí z biomasy bohaté na cukr a škrob, 
jako je cukrová třtina, kukuřice a  tapioka. Ne-

výhodou je, že tyto zdroje, které neslouží 
jako potraviny, zabírají zemědělskou půdu 

a  během svého růstu spotřebují velké 
objemy vody. Bioplasty tak nepřímo 

přispívají k  znečištění životního 
prostředí pesticidy a herbicidy. 

Nicméně tento problém lze 
vyřešit pěstováním v  re-

žimu ekologického ze-
mědělství.

Další pro-
blém bio-
plastů tvoří 
skutečnost, že 
pokud nejsou zkom-
postovány, končí na 
skládkách. Při anaerobním 
rozkladu pak uvolňují metan, 
což přispívá ke globálnímu 
oteplování. Ivo Benda k  tématu 
dodává, že biologická rozložitelnost 
je pro greiner zatím velmi problematická, 
a  to z  několika důvodů: „Obal má chránit, 
ne biodegradovat. Biodegradabilita na konci 
životního cyklu výrobku je často velmi obtížná 
a  lze jí dosáhnout jen za specifických podmí-
nek (často jen v průmyslové kompostárně) a ne 
vždy je dokonalá. Navíc je nutno biodegradabilní 
materiály odklonit od standardních plastů, aby 
neznečistily plasty určené k recyklaci, a to může 
být velmi obtížné.“ Biologicky rozložitelné mate-
riály mají podle něj jen velmi omezené použití při 
specifických aplikacích.

BIOPLASTY HORKÝM TRENDEM 
SOUČASNOSTI

Obaly vyrobené z bioplastů lze zpra-
covávat standardními postupy 

na standardních zařízeních. 
„Naše zkušenost s  bio-PP 

a bio-PE je dobrá. Z po-
hledu výroby se cho-

vají standardně, 
jsou recyklova-

telné a  mají 

i  totožné 
v l a s t n o s t i 

jako poly olefiny 
vyrobené z  ropy. 

Problémem je jejich 
malá dostupnost a  vy-

soká cena,“ podotýká Ivo 
Benda.

Na trhu se v poslední době objevují 
obaly z  bioplastů (PLA, bio-PE a  bio-

-PET) zejména v aplikacích pro kosmetiku 
(pudry, krémy a rtěnky) nebo jako nápojové 

lahve. Známé značky Coca-Cola, Vittel, Volvic 
nebo Heinz používají bio-PET ve svých lahvích 
všech velikostí. Společnosti Johnson & Johnson 
a Procter & Gamble zvolily pro některé kosme-
tické výrobky obaly z bio-PE. Beiersdorf si vybral 
bio-PP pro nové obaly produktů z  řady Nivea 
Naturally Good. Obaly z bioplastu používají také 
společnosti Danone a Unilever.

Výhoda těchto obalových řešení spočívá v tom, 
že obsahují materiál z obnovitelných zdrojů a lze 
je kombinovat s recykláty konvenčních PE a PET, 
což vede k účinnému využívání zdrojů a snížení 
emisí CO2. Významný podíl na trhu v segmentu 
pevných obalů získává i  PLA.  Jedná se o  po-
tenciálně mechanicky recyklovatelný materiál. 
S  rostoucími objemy bude jeho samostatný 
recyklační tok i rentabilní a význam PLA se tak 
bude pravděpodobně dále zvyšovat.

„BIOFLEXIBILITA“ PRO PEČIVO, OVOCE 
NEBO ZELENINU
Flexibilní obaly z bioplastů se objevují zejména 
pro následující aplikace: cereálie, chléb a  pe-
kařské výrobky, ovoce a zelenina a mražené vý-
robky. Příkladem může být ale i sáček na chipsy 
vyrobený z bio-PP, který nedávno představila na 
švédském trhu společnost Orkla. „Orkla dává 

přednost zdroji surovin pro výrobu bioplastů 
z lignocelulózy a odpadů (tall oil). Bioplast 

v  nových sáčcích má poloviční uhlí-
kovou stopu ve srovnání s  plastem 

z  fosilních zdrojů. Naší ambicí je 
postupně zavádět plastové 

sáčky na bázi tall oilu pro 
celý segment Snacks. 

Předpokládáme, že 
asi 50 procent naší 

produkce plastů 
by v  budoucnu 

mohlo být vyrobeno 
z  biomasy nebo s  podí-

lem recyklátu. Zároveň se 
ale budeme snažit snížit cel-

kové množství plastu,“ konstatuje 
Pavel Komůrka.

Další velký segment tvoří obaly pro gast-
ronomii (kelímky, talíře, příbory nebo tašky). 

Certifikované biologicky rozložitelné / kompos-
tovatelné kelímky se používají na velkých akcích 
nebo na fotbalových stadionech v celé Evropě, 
v  letadlech nebo ve vlacích. Biologická rozlo-
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recyklačního toku konvenčních plastů.

Obal na chipsy vyrobený z bio-PP.

Foto: Orkla

Hledáme ekologický 
obal budoucnosti, říká spo-

lumajitelka společnosti Nafigate 
Corporation Lenka Mynářová s  tím, že 

dostupný by měl být v horizontu tří až pěti let.

 Mohla byste představit projekt BioSupPack?
Celý segment udržitelných obalů je stále obrovská výzva. 
A  Green Deal přinesl zcela nové pohledy na to, co je udržitelné 
a cirkulární. A jednoduše řečeno, my jsme připravili projekt demon-
stračního centra pro obaly budoucnosti, které nebudou mít žádný ne-
gativní vliv na životní prostředí a v obrovské konkurenci Horizon 2020 jsme 
s tím projektem uspěli. A jsme si plně vědomi, že je to obrovská výzva.

Kdo jsou, vedle Nafigate a VUT, další členové konsorcia, 
které bude vyvíjet novou generaci udržitelných obalů?
Celé konsorcium má 17 členů. Jsou to jak firmy (například Unilever), tak i výzkumné insti-
tuce, dlouhodobě spolupracujeme se španělským výzkumným centrem Aimplas, nebo špič-
kové designérské studio Graphic Packaging International.

Jaké potravinářské odpady mají podle vás největší potenciál?
Ráda bych odpověděla, že všechny. Protože my se na odpady jako na zdroje neumíme stále dívat. Více 
o tom mluvíme. Ale z mého pohledu mají největší potenciál odpady, které umožňují kaskádovou recyklaci. To 
znamená vícestupňové využití na různé účely – a až to, co zbude po kaskádovém využití, jde třeba na energetické 
využití. Krásný příklad představuje kávová sedlina, které ročně vyprodukujeme 80 000 tun jen v ČR. Dá se využít na 
výrobu kosmetických produktů, kávového oleje, biopolymerů, bioplastů, biokompozitů, aromatických pigmentů – a to 
vše jen z jednoho odpadu.
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Otázka recyklace je velmi důležitá, ale není z pohledu udržitelnosti jediná. Takže pro takzvaný end of life – konec života – budeme 
ověřovat několik scénářů včetně recyklace. A téměř jistě můžeme říci, že to bude nový recyklační tok.

Jak se chystáte digitalizovat materiálové toky? Velkým tématem v oblasti obalů je značení pomocí 
digitálních vodoznaků. Vidíte zde pro ně příležitost?
Digitální vodoznak je určitě inspirativní a zajímavý projekt. Tím, že neznáme složení plastů, je to zásadní bariéra recyklace. Nicméně 
my za několik týdnů startujeme projekt pro budoucnost. A v dnešní době greenwashingu potřebujeme digitalizovat materiálové 
toky ve vazbě na celý životní cyklus obalu. Tedy od takzvaného feedstocku pro výrobu polymerů přes výrobní procesy poly-
merů, výrobu meziproduktů a produktů, spotřebu produktů, recyklaci až po konec života obalu. Takže hledáme komplexní 
řešení a sledujeme velmi pečlivě vývoj v této oblasti. Jedno z řešení je i technologie blockchain. Ta dokáže zpracovat údaje 
z mnoha zdrojů, porovnat je, ověřit výsledky a anonymizovat je. Ale stále zachovává možnost jednotlivé kroky toku ověřit 
a identifikovat. Digitalizace je obrovská výzva.

Kdy by se mohly první ekologické obaly budoucnosti objevit na (českém) trhu?
Je jedním z velkých paradoxů, že my Češi jsme lídry celého projektu jediného demonstračního centra to-
hoto typu v celé EU. Ale české partnery nemáme. Firemními lídry v oblasti udržitelných obalů v EU nejsou 
české firmy a pro zahraniční firmy je český trh malý. Inovace potřebují pro své hlavní trhy. My neu-
míme – až na úplné výjimky – mít nastavení prvního houslisty. Bezpečnější je to na konci pelotonu. 
Všechny trendy k nám míří se zpožděním let. Budu velmi ráda, když se to změní. Takže máme 
více než 70 evropských partnerů, jediné demonstrační centrum v EU a ani jednoho reálného 
českého partnera ochotného s námi sdílet rizika a vytvářet budoucnost. V EU první obaly 
z našeho projektu budou za přibližně tři až pět let.

S DIGITALIZACÍ ODPADOVÝCH TOKŮ M
ŮŽE POM

OCI BLOCKCHAIN
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J
Jak balit ovoce a zeleninu, aby byl produkt chrá-

něn, a zároveň balení bylo v souladu s tren-
dem udržitelnosti? Záleží totiž na mnoha 

faktorech a na celou věc je potřeba se 
dívat komplexně. „Vždy je to něco 

za něco. Podívejme se třeba 
na balení okurek. Okurky se 

prodávají buď nebalené, 
nebo balené ve fólii. Ba-

lená okurka má na sobě plast 
a díky tomu má delší trvanlivost, 

zatímco nebalená okurka vydrží 
mnohem méně, musí se zlikvidovat, 

čili má za sebou určitou uhlíkovou stopu. 
V tomto případě tedy obal snižuje plýtvání 

potravinami,“ konstatuje Ivo Benda, jednatel 
společnosti greiner packaging Slušovice.

ŘETĚZCE I SPOTŘEBITELÉ 
PROSAZUJÍ SVÉ CÍLE
To, jakým způsobem se bude balení ovoce 
a zeleniny dále ubírat, je do jisté míry otázkou 
řetězců i  samotných spotřebitelů. Obchodní 
ředitel společnosti Vepak František Selucký se 
domnívá, že řetězce mají z  pohledu ekologie 

Petr Neckař
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

OVOCE 
A ZELENINA: 
NEBALIT, BALIT, 
PŘÍPADNĚ JAK?

vlastní politiku a cíle, které komunikují se svými 
dodavateli. A  dodává: „Z  hlediska ekologie je 
výrazným trendem snižování tloušťky plastů, ze 
kterých jsou obaly vyráběny.  Což má pozitivní 
ekologický rozměr. V tomto smyslu platí, že nej-
ekologičtější je plast, který nevznikne. Snaha je 
používat monomateriály, které jsou jednodu-
šeji recyklovatelné. To platí pro balení obecně. 
Pokud se podíváme na oblast balení do teplotně 
odolných fólií nebo sáčků, neobejdeme se bez 
kombinace různých materiálů,“ uvádí František 
Selucký, obchodní ředitel společnosti Vepak.

Jako příklad udržitelného balení v  řetězcích 
zmiňme obal na bio rajčata vlastní značky Ja! 
Natürlich, kterou uvádí na trh Rewe Group. Pa-
pírový obal z trávy vyrobila společnost Thimm. 
Obal byl potištěn metodou flexotisku High Qua-
lity PostPrint (HQPP). Obal na ovoce a zeleninu 
se uzavírá čtyřbodovým lepením, tzv. lepením na 
vnější body. Balení na ovoce a zeleninu se zasílají 
vsazená do sebe a šetří tak přepravovaný objem. 
Cíl ze strany prodejce je jasný: Použitím vlnité le-
penky z trávy působí bioraj čata opticky přitažlivě 
a spotřebitele podněcují k impulznímu nákupu.

Balení ovoce a  zeleniny vládne snaha 
o  eliminaci plastů. Buď je snižována hmot-
nost jednotlivých plastových obalů, nebo do-
chází k jejich nahrazování papírovými obaly. Je 
zřejmé, že i   prostřednictvím udržitelného obalu lze 
ovoce a   zeleninu atraktivně prezentovat. Na trhu je dále 
vidět snaha o monomateriálová řešení balení.

 

POŘIĎTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ  BYZNYSOVÉHO DENÍKU E15  
VE STOJANU DO SVÉ FIRMY ZA VÝHODNOU CENU!

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK

ZÍSKEJTE ZDROJ PRO SPRÁVNÁ 
BYZNYSOVÁ ROZHODNUTÍ

Objednávejte na www.ikiosek.cz/E15
nebo na +420 604 290 290
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Petr Král
ředitel českého 
zastoupení
Decapulp

„EKOLOGICKÉ VARIANTY 
BALENÍ V POPŘEDÍ“
Do popředí zájmu se dostávají ekolo-
gické varianty balení, tedy nasávaná 
kartonáž, papír a tvarovaný papír. Dříve 
se tyto materiály používaly hlavně na 
volné ovoce, například na jablka nebo 
melouny. Aktuálně zaznamenávám 
větší poptávku po papírových hlubších 
vaničkách na různé bobule, například na 
borůvky, ale i na jahody a podobně. Plas-
tové vaničky jsou standardizované a plní 
svou funkci perfektně. Kdyby nebyla 
snaha o vyšší udržitelnost, v zásadě by 
nebyl důvod něco výrazně měnit.
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Hledají se i  jiné cesty, 
jak zvýšit trvanlivost 
ovoce a  zeleniny, aniž by 
se musel použít obal. V úvahu 
připadá například ošetření plodů 

V balení ovoce a ze-
leniny v  Evropě jsou 

výrazné rozdíly mezi jed-
notlivými zeměmi. „Podle 

mých informací je na tom z hle-
diska ekologičnosti balení velmi 

dobře Nizozemsko, kde se používá 
kartonáž. Podobně dobře je na tom 

v tomto směru Itálie. Česká republika ještě 
není ani zdaleka tak daleko jako třeba Německo. 

Rozdíly jsou velké, ale směr k udržitelným bale-

ním je 
z ř e j m ý , “ 

říká Petr Král, ře-
ditel českého zastou-

pení společnosti Decapulp.

NÁHRADA KLASICKÝCH OBALŮ
Na trvanlivost ovoce a  zeleniny však 
nemají vliv pouze obaly. Např. Rohlik.cz 
spojil síly s rostlinnou technologií společnosti 
Apeel, která přišla s nápadem na vytvoření jedlé 
ochranné vrstvy. Ta je založena na rostlinné 
bázi a podle výrobce prodlouží ovoci životnost 
až dvakrát. Tato ochranná vrstva je vyrobena 
z rostlinných složek, které se přirozeně nachá-
zejí ve slupkách, dužině i semenech ovoce a ze-
leniny. Vrstva pak zamezuje vstřebávání kyslíku, 
kdy dochází k odpařování vody z ovoce. Výsled-
kem je udržení šťavnatosti plodů. „Apeel nabízí 
technologii, která nemá obdoby nejen na našem 
českém trhu, ale i na dalších trzích, kde Rohlík pů-
sobí,” domnívá se komerční ředitel Rohlik Group 
Olin Novák s tím, že ovoce ošetřené technologií 
vyvinutou společností Apeel je nově i v nabídce 
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natíráním či postřikem, nicméně tato řešení 
nemají takový efekt jako samotný obal, protože 
prodlouží životnost jen částečně. „Nástřik je sice 
bezobalové řešení, ale je otázka, jaký to má vliv 
na životní prostředí a na zdraví spotřebitelů,“ po-
dotýká Ivo Benda.

ROLI HRAJÍ LOGISTIKA I PROCES BALENÍ
Kategorie ovoce a zeleniny zahrnuje také obaly 
pro logistiku. Jak uvádí společnost Paketo group, 
k bezpečné přepravě ovoce či zeleniny jsou vy-
užívány např. přepravky, které jsou vyrobeny 
převážně z třívrstvé lepenky s kraftovou vrstvou 
znásobující pevnost. Jsou opatřeny výřezy pro 
ruce, díky nimž lze s přepravkou lépe manipulo-
vat. Konstrukce zajišťuje skládání přepravek bez 
lepení a možnost stohování.

Téma obalů v rámci logistických procesů, kon-
krétně proložek, rozvádí Petr Král: „Plastové 
proložky v bednách s ovocem jsou výrazně tenčí 
než proložky z kartonáže. Plastové proložky jsou 
natolik tenké, že se v řadě případů vejde na pa-
letu větší množství produktů. To vše se počítá. 
Roli hraje i cena, papírové proložky jsou o něco 

dražší,“ popisuje Petr Král 
s  tím, že vlivem imple-
mentace environmentál-
ních norem se budeme 
v rámci balení ovoce stále 
více setkávat s  ekologic-
kými proložkami.

Pokud bychom se jen ve 
stručnosti podívali na oblast 
balicích strojů, můžeme při-
pojit názor Tomáše Rábela, ře-
ditele výroby společnosti Htech: 
„Pro balení ovoce a  zeleniny je 
největší poptávka po strojích 
balících produkty do igelitových 
sáčků nebo do rašlových pytlů, 
ve kterých se prodávají například 
brambory. Dochází ke zlepšování 
technologie strojů, zvyšuje se jejich 
výkon. Zkoušeli jsme nabízet i stroje, které umějí 
balit do recyklovatelného papíru, ale převažoval 
zájem o klasické způsoby balení.“

NE VŽDY JE POTŘEBA BALIT
Variant balení ovoce a zeleniny je hodně, ne vždy 
je však potřeba balit. „Balit se má jen v případě, 
kdy to má přidanou hodnotu. Obal má dopad na 
životní prostředí, čili je potřeba se dívat na to, 
zda přidaná hodnota obalu není nižší než dopad 
na životní prostředí,“ konstatuje Ivo Benda. Jan 
Kaprhál, innovation & marketing manager spo-
lečnosti Smurfit Kappa, nedávno na svém Lin-
kedInu zveřejnil příspěvek, ve kterém v jednom 

řetězci pochválil nabídku opakovaně použitel-
ných sáčků na zeleninu, naopak ale upozornil 
na to, že mnohá balení rajčat v  prodejně jsou 
z  jednorázových plastů. Podle svých slov by 
uvítal prosazování trvale udržitelných obalů. 
Uvádí, že v tomto směru má význam balení do 
papíru a vlnité lepenky, tzn. do obnovitelných, 
biodegradovatelných, plně recyklovatelných 
a  v  realitě opravdu recyklovaných materiálů. 
„Souhlasím s panem Kaprhálem v tom, že udr-
žitelnost je správná cesta. Důležité je dále, aby 
obal plnil svou funkci ochrannou, ale i komuni-
kační,“ říká Ivo Benda.

Otázku bychom mohli postavit rovněž tak, zda 
balit do papíru, nebo plastu. „Mezi trendy se 
řadí balení do papírových obalů, které jsou cer-

tifikované pro kontakt s potravinami. Jde jen 
o  to, zda a  případně do jaké míry má být 
ovoce konzervováno, aby se zvýšila jeho 
trvanlivost. Papír je porézní materiál, ne-
zabrání tedy tomu, aby jím pronikaly plyny, 
výhodou plastu je zase mnohem menší 

poréznost,“ podotýká Ivo Benda. Výhodou 
papíru je také jasně nastavený recyklační ře-

tězec. „Jednou bude úroveň recyklace plastu 
minimálně stejná jako úroveň recyklace papíru. 

Jde jen o  to, aby bylo zajištěno, že plast bude 
čistý a bude schopný být v kontaktu s potravi-
nami,“ domnívá se Ivo Benda.

Michal Zavadil
obchodní zástupce
Htech

„BALENÍ OVLIVŇUJE 
EKONOMIKA“
Jedním z  největších trendů jsou bio-
rozložitelné obaly. I  v  České republice 
je vidět, že se samotní spotřebitelé za-
bývají tématem udržitelnosti, nicméně 
aktuálně ekonomická situace není moc 
dobrá, takže k západním státům máme 
ještě hodně daleko. Velmi dobře z  hle-
diska udržitelnosti obalů jsou na tom 
například v Nizozemsku, ve Francii, v Ně-
mecku, také ve Španělsku. Roli v tomto 
hraje ekonomika, lidé jsou schopni ná-
kladnější balení zaplatit. Možná trh půjde 
podle směru Australanů a  Nového Zé-
landu a do malých obalů se nebude balit 
vůbec a vše se bude manipulovat ve vel-
kých bedýnkách.

Freshbedýnky? Jednoduché a ekologické balení
Foto: Rohlik.cz

„RECYKLOVATELNOST, 
JEDNODRUHOVOST 
A REDUKCE OBALU“
U ovoce i zeleniny platí, že zdaleka nejlepším a nejekologičtěj-
ším obalem je přímo slupka. V Košíku, kde se snažíme ome-
zovat počet obalů na minimum, podporujeme cesty, jak je 
možné transportovat ovoce a  zeleninu bez nutného doda-
tečného balení. Skvělým způsobem jsou například naše far-
mářské bedýnky. Jsou momenty, kdy se z hygienických nebo 
transportních důvodů producent nevyhne balení ovoce nebo 
zeleniny. V takovém případě je možné vysledovat především 
tři trendy: zlepšení recyklovatelnosti obalů, a to přechodem 
na materiály, které ji umožňují. Klasickým příkladem jsou ně-
které druhy plastů, které se nahrazují například obaly z rost-
linných zbytků. Velký efekt má i  podpora jednodruhovosti 
obalu nebo redukce stávajícího druhu obalu, aby bylo využito 
méně materiálu. Pokud producent ušetří třetinu obalu, zamezí 
vzniku třetiny odpadů.

Jan Škrabánek
marketingový ředitel
Kosik.cz

Otázku bychom mohli postavit rovněž tak, zda 
balit do papíru, nebo plastu. „Mezi trendy se 
řadí balení do papírových obalů, které jsou cer-

tifikované pro kontakt s potravinami. Jde jen 

tězec. „Jednou bude úroveň recyklace plastu 
minimálně stejná jako úroveň recyklace papíru. 

Jde jen o  to, aby bylo zajištěno, že plast bude 
čistý a bude schopný být v kontaktu s potravi-
nami,“ domnívá se Ivo Benda.

pojit názor Tomáše Rábela, ře-
ditele výroby společnosti Htech: 
„Pro balení ovoce a  zeleniny je 
největší poptávka po strojích 
balících produkty do igelitových 
sáčků nebo do rašlových pytlů, 
ve kterých se prodávají například 
brambory. Dochází ke zlepšování 

Rewe Group používá ekologicky udržitelný obal mimo jiné 
na biorajčata vlastní značky Ja! Natürlich.
Foto: Thimm
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Aplikace tzv. reverzibilních termochromních 
barev se nezřídka týká nápojových etiket, 

kde se indikuje správnost vychlazení ná-
poje. „Přestože se jedná o  nejčastější 

aplikaci z  uvedených typů barev, 
bavíme se o  velmi malých jed-

notkách procent z  celkového 
objemu nápojových etiket. 

Pro finálního spotřebi-
tele je to sice zajímavá 

aplikace, ale pro zákazníka 
jsou to zvýšené výrobní ná-

klady na etikety,“ přibližuje klady 
i zápory aplikace těchto barev Mar-

tin Roch, produktový manažer společ-
nosti OTK Group.

POTRAVINY A JEJICH SKLADOVÁNÍ
Aktuálním tématem je použití ireverzibilních ter-
mochromních barev pro obaly na potraviny, kde 
lze indikovat dodržení skladovacích podmínek 
daného výrobku. Jde o zajímavé řešení zejména 
pro výrobce chlazených potravin.

„Myslím, že přibývá zákazníků, kteří se odli-
šují právě důrazem na kvalitu svých výrobků, 
a  zájem z  jejich strany by byl,“ poznamenává 
dále Martin Roch. Existuje však dosud málo 
funkčních technologií, které umožňují úspěšnou 
realizaci zejména s ohledem na tisk za standard-
ních podmínek a posléze snadnou teplotní akti-
vaci u výrobce potravin. Tedy alespoň pokud jde 
o situaci v Česku.

POKROČILÝ ZPŮSOB OCHRANY ZBOŽÍ
Aplikací speciálních fotochromních barev 
změní obal či etiketa při působení světla svůj 
odstín, případně se „původní“ barva obalu zvý-
razní nebo se v  případě „neviditelných“ barev 

Speciální barvy, které se nanesou na obal, respektive etiketu, a v případě působení tepla či naopak chladu nebo 
při vystavení na světle „ožijí“. Zvýrazní se, začnou světélkovat, prokreslí se kontury a  podobně. Vítejte ve světě 
termochromních a  fotochromních barev nacházejících využití i  v  rámci obalových řešení. Jde samozřejmě 
především o ty obaly, které označujeme jako chytré.

Optická iluze?
Ne, speciální 
termo- a fotobarvy

SMART PACKAGING

A
stane tato barva viditelnou. To vše zvyšuje atrak-
tivitu produktu pro zákazníky, resp. je prostřed-
kem k tomu, jak spotřebitele zaujmout. „Barvy, 
jejichž efekt je zvýrazněn působením světla, se 
používají například na etikety pro pití, u kterého 
je předpoklad konzumace v nočních klubech,“ 
vysvětluje Martin Bělík, label & packaging spe-
cialista ve společnosti DataLine Technology.

Uvedené barvy se ovšem mohou používat i pro 
ochranu zboží nebo logistické účely. V  těchto 
případech nesou informace relevantní třeba 
pro naskladnění, jež by na obale zbytečně rušily 
a zabíraly místo.

Organizace AIPIA (Active and Intelligent Packa-
ging Industry Association) nedávno informovala 
například o vývoji pokročilého řešení sloužícího 
k ověřování původu vín. Na lahve vína jsou umís-
těny inteligentní (smart) tagy, jež kombinují QR 
kódy s  informacemi vytištěnými pomocí nevi-
ditelného fotochromního inkoustu. Zmíněné 
řešení, prozatím v pilotní fázi, umožňuje detailní 
sledování lahví (track and trace). Zajišťuje tak 
autentizaci kvalitních vín a brání šíření jejich pa-
dělků, což je významným přínosem jak pro vý-
robce vína, tak i pro spotřebitele.

NÁSTROJ PRO POSÍLENÍ UDRŽITELNOSTI
Využití ireverzibilních etiket jako nástroje kon-
troly dopravních a  skladovacích podmínek se 
bude nepochybně rozšiřovat. Doba se mění ve 
prospěch udržitelnosti, lidé i firmy začínají brát 
stále více ohled na ekologické aspekty ve všech 
směrech, s čímž souvisí např. snaha omezit plýt-
vání potravinami. Rozvoj uvedených aplikací tak 
bude logický. „Samozřejmě tomu může pomoci 
i změna legislativy, která může vše urychlit,“ do-
dává na závěr Martin Roch.

Stanislav 
Hamara
manažer rozvoje 
výroby
Plzeňský Prazdroj

„INFORMACE O SPRÁVNĚ 
VYCHLAZENÉM NÁPOJI“
V  minulosti jsme používali na plechov-
kách Birell takzvané termo-ink symboly, 
u  kterých se změnila barva ve chvíli, 
kdy  bylo nealkoholické pivo správně 
 vychlazené. Aktuálně podobné prvky 
nevyužíváme.

Foto: archiv

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Odborným partnerem 
pro smart packaging je
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natíráním či postřikem, nicméně tato řešení 
nemají takový efekt jako samotný obal, protože 
prodlouží životnost jen částečně. „Nástřik je sice 
bezobalové řešení, ale je otázka, jaký to má vliv 
na životní prostředí a na zdraví spotřebitelů,“ po-
dotýká Ivo Benda.

ROLI HRAJÍ LOGISTIKA I PROCES BALENÍ
Kategorie ovoce a zeleniny zahrnuje také obaly 
pro logistiku. Jak uvádí společnost Paketo group, 
k bezpečné přepravě ovoce či zeleniny jsou vy-
užívány např. přepravky, které jsou vyrobeny 
převážně z třívrstvé lepenky s kraftovou vrstvou 
znásobující pevnost. Jsou opatřeny výřezy pro 
ruce, díky nimž lze s přepravkou lépe manipulo-
vat. Konstrukce zajišťuje skládání přepravek bez 
lepení a možnost stohování.

Téma obalů v rámci logistických procesů, kon-
krétně proložek, rozvádí Petr Král: „Plastové 
proložky v bednách s ovocem jsou výrazně tenčí 
než proložky z kartonáže. Plastové proložky jsou 
natolik tenké, že se v řadě případů vejde na pa-
letu větší množství produktů. To vše se počítá. 
Roli hraje i cena, papírové proložky jsou o něco 

dražší,“ popisuje Petr Král 
s  tím, že vlivem imple-
mentace environmentál-
ních norem se budeme 
v rámci balení ovoce stále 
více setkávat s  ekologic-
kými proložkami.

Pokud bychom se jen ve 
stručnosti podívali na oblast 
balicích strojů, můžeme při-
pojit názor Tomáše Rábela, ře-
ditele výroby společnosti Htech: 
„Pro balení ovoce a  zeleniny je 
největší poptávka po strojích 
balících produkty do igelitových 
sáčků nebo do rašlových pytlů, 
ve kterých se prodávají například 
brambory. Dochází ke zlepšování 
technologie strojů, zvyšuje se jejich 
výkon. Zkoušeli jsme nabízet i stroje, které umějí 
balit do recyklovatelného papíru, ale převažoval 
zájem o klasické způsoby balení.“

NE VŽDY JE POTŘEBA BALIT
Variant balení ovoce a zeleniny je hodně, ne vždy 
je však potřeba balit. „Balit se má jen v případě, 
kdy to má přidanou hodnotu. Obal má dopad na 
životní prostředí, čili je potřeba se dívat na to, 
zda přidaná hodnota obalu není nižší než dopad 
na životní prostředí,“ konstatuje Ivo Benda. Jan 
Kaprhál, innovation & marketing manager spo-
lečnosti Smurfit Kappa, nedávno na svém Lin-
kedInu zveřejnil příspěvek, ve kterém v jednom 

řetězci pochválil nabídku opakovaně použitel-
ných sáčků na zeleninu, naopak ale upozornil 
na to, že mnohá balení rajčat v  prodejně jsou 
z  jednorázových plastů. Podle svých slov by 
uvítal prosazování trvale udržitelných obalů. 
Uvádí, že v tomto směru má význam balení do 
papíru a vlnité lepenky, tzn. do obnovitelných, 
biodegradovatelných, plně recyklovatelných 
a  v  realitě opravdu recyklovaných materiálů. 
„Souhlasím s panem Kaprhálem v tom, že udr-
žitelnost je správná cesta. Důležité je dále, aby 
obal plnil svou funkci ochrannou, ale i komuni-
kační,“ říká Ivo Benda.

Otázku bychom mohli postavit rovněž tak, zda 
balit do papíru, nebo plastu. „Mezi trendy se 
řadí balení do papírových obalů, které jsou cer-

tifikované pro kontakt s potravinami. Jde jen 
o  to, zda a  případně do jaké míry má být 
ovoce konzervováno, aby se zvýšila jeho 
trvanlivost. Papír je porézní materiál, ne-
zabrání tedy tomu, aby jím pronikaly plyny, 
výhodou plastu je zase mnohem menší 

poréznost,“ podotýká Ivo Benda. Výhodou 
papíru je také jasně nastavený recyklační ře-

tězec. „Jednou bude úroveň recyklace plastu 
minimálně stejná jako úroveň recyklace papíru. 

Jde jen o  to, aby bylo zajištěno, že plast bude 
čistý a bude schopný být v kontaktu s potravi-
nami,“ domnívá se Ivo Benda.

Michal Zavadil
obchodní zástupce
Htech

„BALENÍ OVLIVŇUJE 
EKONOMIKA“
Jedním z  největších trendů jsou bio-
rozložitelné obaly. I  v  České republice 
je vidět, že se samotní spotřebitelé za-
bývají tématem udržitelnosti, nicméně 
aktuálně ekonomická situace není moc 
dobrá, takže k západním státům máme 
ještě hodně daleko. Velmi dobře z  hle-
diska udržitelnosti obalů jsou na tom 
například v Nizozemsku, ve Francii, v Ně-
mecku, také ve Španělsku. Roli v tomto 
hraje ekonomika, lidé jsou schopni ná-
kladnější balení zaplatit. Možná trh půjde 
podle směru Australanů a  Nového Zé-
landu a do malých obalů se nebude balit 
vůbec a vše se bude manipulovat ve vel-
kých bedýnkách.

Freshbedýnky? Jednoduché a ekologické balení
Foto: Rohlik.cz

„RECYKLOVATELNOST, 
JEDNODRUHOVOST 
A REDUKCE OBALU“
U ovoce i zeleniny platí, že zdaleka nejlepším a nejekologičtěj-
ším obalem je přímo slupka. V Košíku, kde se snažíme ome-
zovat počet obalů na minimum, podporujeme cesty, jak je 
možné transportovat ovoce a  zeleninu bez nutného doda-
tečného balení. Skvělým způsobem jsou například naše far-
mářské bedýnky. Jsou momenty, kdy se z hygienických nebo 
transportních důvodů producent nevyhne balení ovoce nebo 
zeleniny. V takovém případě je možné vysledovat především 
tři trendy: zlepšení recyklovatelnosti obalů, a to přechodem 
na materiály, které ji umožňují. Klasickým příkladem jsou ně-
které druhy plastů, které se nahrazují například obaly z rost-
linných zbytků. Velký efekt má i  podpora jednodruhovosti 
obalu nebo redukce stávajícího druhu obalu, aby bylo využito 
méně materiálu. Pokud producent ušetří třetinu obalu, zamezí 
vzniku třetiny odpadů.

Jan Škrabánek
marketingový ředitel
Kosik.cz

Rewe Group používá ekologicky udržitelný obal mimo jiné 
na biorajčata vlastní značky Ja! Natürlich.
Foto: Thimm
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Svět balení:
Jak může společnost makro ČR ovlivňovat 
obaly, ve kterých prodává výrobky?

Martin Čivrný:
Obaly můžeme ovlivňovat především u výrobků 
pod našimi privátními značkami. I z tohoto dů-
vodu je naší strategií neustále rozšiřovat nabídku 
privátních značek, u nichž máme větší možnost 
ovlivnit kvalitu produktu i obalu než u těch do-
davatelských. Klademe důraz na to, aby naše 
obaly v  první řadě splňovaly funkční a  kvalita-
tivní požadavky pro profesionální zákazníky. Při 
volbě obalu vždy řešíme všechny parametry – 
ochranu výrobku, materiál, původ a design. Vše 
je součástí každodenní praxe oddělení privát-
ních značek a oddělení kvality.

Svět balení:
Pozměnila pandemie přístup, kterým se makro 
ČR vztahuje k obalům?

Martin Čivrný:
V  posledních letech procházejí obaly znatel-
nou revizí, trendem je hledat nové alternativní 
a  udržitelnější možnosti napříč materiály. Tím 
se řídíme při vývoji produktů privátních značek, 
u  kterých kontinuálně zvyšujeme požadavky 
na obalová řešení směrem k udržitelnosti. Pan-
demie zamíchala především preferencemi 
zákazníků, naprosto prioritní je pro ně nyní bez-
pečnost a ochrana. Přesto jsem si jistý, že dlou-
hodobý trend v nacházení udržitelnějších řešení 
se měnit nebude. Ani my neplánujeme měnit 
požadavky, které klademe na výrobce obalů 
prostřednictvím našich dodavatelů.

Svět balení:
Něco jste už naznačil, nicméně nakolik můžete 
jako významný odběratel ovlivňovat volbu ma-
teriálů nebo konstrukci dodavatelských obalů?

Martin Čivrný:
Dlouhodobě vedeme konstruktivní partnerské 
debaty s  dodavateli ohledně požadavků na 
obalové technologie. Výsledné řešení je však 

samozřejmě podmíněné jejich možnostmi 
a dostupností technologie, kterou sami použí-
vají. Nejsložitější je ovlivňovat terciární obaly, 
jelikož slouží pouze k přepravě a mají především 
funkční vlastnosti.

Svět balení:
Makro ČR má především B2B zákazníky – tedy 
maloobchodníky nebo provozovatele restau-
rací. Zamýšlejí se nad tím, v jakých obalech pro 
svou provozovnu nebo dále pro konečného 
spotřebitele nakupují příslušný výrobek?

Martin Čivrný:
Velkoobchodní balení jsou zaměřena především 
na praktičnost v otázce manipulace a přepravy. 
Profesionální kuchyně nemohou z hygienického 
hlediska pustit potraviny v obalech z obchodu 
do provozu, proto téměř všechny potraviny pře-
mísťují do svých hygienicky ošetřených nádob 
pro další uskladnění. V tento moment zákazníci 
oceňují především jednoduchou manipulaci, 
praktickou velikost a inteligentní otvírání či zaví-
rání samotného balení.

Velikost balení nabízená našim maloobchodní-
kům musí být ve výsledku vhodná především pro 
koncového zákazníka. Jednotlivá kusová balení 
pro koncový prodej tedy nabízíme v multipacku, 
například 20 × 150 gramů. Maloobchodníky při 
nákupu zajímá především velikost, moderní de-
sign a celková atraktivita obalu.

Svět balení:
V posledních letech se hodně zmiňuje zátěž, 
kterou způsobuje obalový odpad v  životním 
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ČR.  Dále uvádí, že firma postupně reviduje své obalové portfolio 
a snaží se vyřadit „toxické“ materiály.
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Svět balení:
Jak může společnost makro ČR ovlivňovat 
obaly, ve kterých prodává výrobky?

Martin Čivrný:
Obaly můžeme ovlivňovat především u výrobků 
pod našimi privátními značkami. I z tohoto dů-
vodu je naší strategií neustále rozšiřovat nabídku 
privátních značek, u nichž máme větší možnost 
ovlivnit kvalitu produktu i obalu než u těch do-
davatelských. Klademe důraz na to, aby naše 
obaly v  první řadě splňovaly funkční a  kvalita-
tivní požadavky pro profesionální zákazníky. Při 
volbě obalu vždy řešíme všechny parametry – 
ochranu výrobku, materiál, původ a design. Vše 
je součástí každodenní praxe oddělení privát-
ních značek a oddělení kvality.

Svět balení:
Pozměnila pandemie přístup, kterým se makro 
ČR vztahuje k obalům?

Martin Čivrný:
V  posledních letech procházejí obaly znatel-
nou revizí, trendem je hledat nové alternativní 
a  udržitelnější možnosti napříč materiály. Tím 
se řídíme při vývoji produktů privátních značek, 
u  kterých kontinuálně zvyšujeme požadavky 
na obalová řešení směrem k udržitelnosti. Pan-
demie zamíchala především preferencemi 
zákazníků, naprosto prioritní je pro ně nyní bez-
pečnost a ochrana. Přesto jsem si jistý, že dlou-
hodobý trend v nacházení udržitelnějších řešení 
se měnit nebude. Ani my neplánujeme měnit 
požadavky, které klademe na výrobce obalů 
prostřednictvím našich dodavatelů.

Svět balení:
Něco jste už naznačil, nicméně nakolik můžete 
jako významný odběratel ovlivňovat volbu ma-
teriálů nebo konstrukci dodavatelských obalů?

Martin Čivrný:
Dlouhodobě vedeme konstruktivní partnerské 
debaty s  dodavateli ohledně požadavků na 
obalové technologie. Výsledné řešení je však 

samozřejmě podmíněné jejich možnostmi 
a dostupností technologie, kterou sami použí-
vají. Nejsložitější je ovlivňovat terciární obaly, 
jelikož slouží pouze k přepravě a mají především 
funkční vlastnosti.

Svět balení:
Makro ČR má především B2B zákazníky – tedy 
maloobchodníky nebo provozovatele restau-
rací. Zamýšlejí se nad tím, v jakých obalech pro 
svou provozovnu nebo dále pro konečného 
spotřebitele nakupují příslušný výrobek?

Martin Čivrný:
Velkoobchodní balení jsou zaměřena především 
na praktičnost v otázce manipulace a přepravy. 
Profesionální kuchyně nemohou z hygienického 
hlediska pustit potraviny v obalech z obchodu 
do provozu, proto téměř všechny potraviny pře-
mísťují do svých hygienicky ošetřených nádob 
pro další uskladnění. V tento moment zákazníci 
oceňují především jednoduchou manipulaci, 
praktickou velikost a inteligentní otvírání či zaví-
rání samotného balení.

Velikost balení nabízená našim maloobchodní-
kům musí být ve výsledku vhodná především pro 
koncového zákazníka. Jednotlivá kusová balení 
pro koncový prodej tedy nabízíme v multipacku, 
například 20 × 150 gramů. Maloobchodníky při 
nákupu zajímá především velikost, moderní de-
sign a celková atraktivita obalu.

Svět balení:
V posledních letech se hodně zmiňuje zátěž, 
kterou způsobuje obalový odpad v  životním 

Martin Čivrný
manažer udržitelnosti, makro ČR

Velikost balení nabízená maloobchodníkům v  prodejnách makro musí být ve 
výsledku vhodná především pro koncového zákazníka. „Maloobchodníky při 
nákupu zajímá především velikost, moderní design a celková atraktivita 
obalu,“ říká Martin Čivrný, manažer udržitelnosti společnosti makro 
ČR.  Dále uvádí, že firma postupně reviduje své obalové portfolio 
a snaží se vyřadit „toxické“ materiály.
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Martin Čivrný:
Trendy v  oblasti obalů se za po-
slední roky opravdu velmi proměnily. 
Může za to především spotřebitelský tlak 
na ekologičtější řešení, který vnímají výrobci 
obalů, potravinářské firmy i  obchodníci. Mezi 
zásadní trendy bych zařadil důraz především 
na recyklovatelnost, případně biologickou roz-
ložitelnost obalů. Na druhou stranu naše B2B 
zákazníky stále zajímá především funkčnost 
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privátních značek. 
V  odstraňování bu-
deme samozřejmě po-
kračovat i  nadále. Více než 
2100 výrobků již neobsahuje 
PVC či EPS, mimo jiné také od-
straňujeme černé plastové obaly, 
které jsou kvůli pigmentu špatně rozpo-
znávány třídičkami a často se tak nakonec 
nezrecyklují.

Svět balení:
Vybíráte cíleně monomateriálové řešení 
obalů, pokud to charakter výrobku umožňuje?

Martin Čivrný:
Při vývoji každého výrobku je důležitá 

především jeho samotná podstata. 
Podle toho volíme, který druh 

obalového materiálu je po-
třebný pro uchování vy-

soké kvality. Pokud to 
ale technologie našeho 

dodavatele dovoluje, vo-
líme raději monomateriálové 

než kompozitní řešení.

Svět balení:
Jsou pro vás důležité analýzy LCA 

obalů nebo produktů?

Martin Čivrný:
Ke každému výrobku přistupujeme samostatně 
a řešíme každou jeho část, obal nevyjímaje. Zá-
sadní je složení a ingredience na základě potřeb 
zákazníka. Obal je zásadní součástí výrobku, 
a  jeho likvidace je tedy stejně důležitá jako 
ostatní parametry. Konkrétní LCA analýzy obalů 
však po našich dodavatelích momentálně nevy-
žadujeme.

Svět balení:
Mohl byste popsat, jak probíhá design obalů 
vlastních značek?

Martin Čivrný:
Designy privátních značek makro jsou jasně 
dané v  našich brand design manuálech, které 
máme k  dispozici ve všech zemích skupiny 
Metro. Každá značka má svůj identický design, 
díky němuž se můžeme vymezit vůči těm doda-
vatelským. Vývoj je samozřejmě ovlivněn obalo-
vými a technologickými možnostmi dodavatele, 
potažmo výrobce. Následuje příprava designu 
v  naší grafické agentuře a  schvalovací proces 
několika očí – zapojeni jsou kolegové a kolegyně 
z nákupu, oddělení privátních značek, oddělení 
kvality a  také dodavatel. Schválené podklady 
k  tisku jsou pak zaslány dodavateli pro imple-
mentaci v tiskárně. Vyžadujeme vzorky výrobků 
před první dodávkou, které podléhají velmi 
podrobné fyzické kontrole na oddělení kvality. 
Pokud výrobek z jakéhokoliv důvodu nesplňuje 
produktový profil, je vyhodnocen jako nevy-
hovující a  dodavatel musí urychleně zjednat 

nyní vnímáme jako nejlepší náhradu za jednorá-
zové plasty.

Svět balení:
Novinkou je i novela zákona o obalech. Obecně 
sílí trend, který souvisí s ekomodulací a ekode-
signem. Jak se podle vás promítne do obalů, 
které zákazníci v  makro uvidí v  následujících 
letech?

Martin Čivrný:
Při výběru privátních značek obalový materiál 
vždy důsledně řešíme, nově je součástí kaž-
dého produktového profilu i takzvaná udržitelná 
sekce. Například obaly z PVC v naší nabídce již 
nenajdete, přičemž tlačíme na eliminaci ma-
teriálů BPS a  EPS. EPS se snažíme omezovat 
například jako výplň terciárního obalu při pře-
vozu zboží. Ve spolupráci s  našimi dodavateli 
pracujeme na tom, aby přepravní papírové kra-
bice a lepenkové displeje byly z certifikovaného 
zdroje s logem FSC či PEFC. Fólie a plasty nelze 
vždy úplně odstranit, snažíme se alespoň elimi-
novat jejich hmotnost a tloušťku, případně řešit, 
jestli jsou s obsahem recyklovatelné složky.

Svět balení:
Které obalové materiály považuje 
společnost makro ČR za udrži-
telné?

Martin Čivrný:
Certifikovaný papír 
z  šetrně obhospodařo-
vaných lesů pod kontro-
lou FSC či PEFC.  Dále většinu 
jednosložkových materiálů z  ob-
novitelných zdrojů, které je možné 
kompostovat či recyklovat.

Svět balení:
Jaké jsou výsledky sdílení nebo komunikace 
obalových inovací v rámci skupiny Metro?

Martin Čivrný:
Na společné platformě pravidelně reportujeme 

úspěchy jednotlivých zemí formou Best 
Practise sharing. Obalový materiál je sou-

částí produktového profilu každého 
výrobku, obsahuje detailní popis 

obalové specifikace od primár-
ního obalu po terciární, včetně 

specifikací mate riálů všech 
komponentů. Všechny 

úspěchy pravidelně 
sdílíme s globálním oba-

lovým týmem.

Svět balení:
Můžete uvést konkrétní příklady 
této spolupráce?

Martin Čivrný:
Od roku 2018 jsme ve sku-

pině Metro odstranili 
celkem 491 tun nad-

bytečného oba-
lového plastu 

u   výrobků 

a  bezpečnost. Jakýkoliv nový obal musí být 
minimálně stejně funkční jako předchozí, jinak 
nemá šanci na úspěch. Na černé listině jsou 
momentálně především těžko recyklovatelné 
plasty jako PVC či EPS. Dále jsou to různé kom-
pozitní materiály, tedy složené z více substancí 
a těžko recyklovatelné.

Svět balení:
S nedávno schválenou českou odpadovou le-
gislativou a zejména evropskou směrnicí SUP 
souvisí omezení jednorázových plastů. Jak to 
zasáhlo a  zasáhne vámi nabízený sortiment 
například v  kategoriích kosmetiky, nápojů či 
party nádobí a potřeb?

Martin Čivrný:
Nejasnosti okolo transpozice evropské směr-
nice SUP do české legislativy a s ní omezení vy-
braných jednorázových plastů nám v  začátku 
tohoto roku zbrzdily vývoj výrobků pod vlastní 
značkou. Výrobci tohoto sortimentu neměli jas-
nou představu, jak připravované změny podle 
směrnice uchopit. Zásadní je především situace 
okolo náhrad za zakázané jednorázové plasty. 
Tady na trhu stále nepanuje jasná představa, 
který materiál je nyní ten správný. Sortiment se 
samozřejmě částečně obmění, ale my jsme na 

to připravení. Pro zákazníky máme v nabídce 
široké spektrum náhrad, ať už z  papíru, 

bambusu, březového dřeva nebo i jed-
lých otrub. Pyšní jsme především na 

ucelený sortiment alternativního 
jednorázového nádobí pod 

značkou Metro Professio-
nal, vyrobený z  bagasy, 

tedy zbytkových částí 
cukrové třtiny. 

Tento materiál 

Plastové obaly  
si zatracení nezaslouží! 
Proč, to už dávno víte, protože jsem o tom psali na 
našem LinkedIn profilu už 7. května 2021.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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nápravu. Pokud 
je vše v  pořádku, 
dodavatel dostane 
„zelenou“ a  může začít 
dodávat.

Svět balení:
Jaké faktory hrají roli pro změnu 
obalu výrobku vlastní značky?

Martin Čivrný:
Požadavky ze strany zákazníků, inovace a trendy 
v obalech, které si žádá samotný trh. I naši doda-
vatelé vše bedlivě sledují a pod naším drobno-
hledem implementují nové trendy v obalovém 
průmyslu.

Svět balení:
Alespoň ve stručnosti se podívejme na sekun-
dární a terciární balení…

Martin Čivrný:
Sekundární a  terciární balení výrobků jsou zá-
ležitostí především lepenkových obalů a plas-
tových fólií. V oblasti papírových obalů tlačíme 
naše dodavatele k používání papírových obalů 
z FSC/PEFC certifikovaných zdrojů.

Svět balení:
Jedním z trendů, který souvisí s udržitelností, 
je redukce sekundárního balení, respektive 

fólií. Jak si v  tomto 
směru stojí makro ČR?

Martin Čivrný:
U plastových fólií klademe důraz 

na jejich používání v  menší míře. 
Pokud je to možné, fólie odstraňu-

jeme úplně, případně volíme tenčí fólie 
v kombinaci s recyklovanými plasty. Úplně 

    jsme odstranili fólie z PVC.

Svět balení:
Využíváte služeb společností, které poskytují 
paletový pooling. Jaké výhody a  nevýhody 
skýtá toto řešení?

Martin Čivrný:
V makro používáme modré CHEP palety na zá-
kladě strategie Metro Group. Výhodou pro nás 
je fakt, že je nevlastníme, nemusíme je tedy 
opravovat a  ani okamžitě měnit externím řidi-
čům. Na druhou stranu jejich hlavní nevýhodou 
je náročná evidence. Přebíráme za ně fyzickou 
i  finanční odpovědnost v  rámci našeho logis-
tického řetězce, a v případě ztráty či poškození 
tedy musíme uhradit náklady. Každou takovou 
paletu musíme evidovat nejen na příjmu zboží 
a na expedici, ale třeba i při inventuře. Celý tento 
systém vyžaduje dodatečné proškolení perso-
nálu a samozřejmě zvyšuje komplexitu celého 
procesu evidence palet.
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našem LinkedIn profilu už 7. května 2021.
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Svět balení:
Co chcete učinit 
v  oblasti obalů, aby se 
podnikání společností 
více řídilo trendy cirkulární 
ekonomiky?

Martin Čivrný:
S ostatními zeměmi skupiny jdeme za spo-
lečným cílem v rámci redukce obalů, chceme 
ušetřit až 300 tun plastového materiálu do roku 
2023. Už letos můžeme říct, že tento cíl jsme 
s  přehledem splnili, nastavujeme tedy nový, 
náročnější. Dále v  rámci firemní obalové po-
litiky odstraňujeme obaly z PVC a EPS. Do září 
2023 chceme také dosáhnout 100% certifikace 
FSC/PEFC u  všech papírových a  lepenkových 
obalů a u nápojových kartonů – jak primárních, 
tak sekundárních.

Č. 111 – 4–6/2021

Foto (2x): makro ČR

privátních značek. 
V  odstraňování bu-
deme samozřejmě po-
kračovat i  nadále. Více než 
2100 výrobků již neobsahuje 
PVC či EPS, mimo jiné také od-
straňujeme černé plastové obaly, 
které jsou kvůli pigmentu špatně rozpo-
znávány třídičkami a často se tak nakonec 
nezrecyklují.

Svět balení:
Vybíráte cíleně monomateriálové řešení 
obalů, pokud to charakter výrobku umožňuje?

Martin Čivrný:
Při vývoji každého výrobku je důležitá 

především jeho samotná podstata. 
Podle toho volíme, který druh 

obalového materiálu je po-
třebný pro uchování vy-

soké kvality. Pokud to 
ale technologie našeho 

dodavatele dovoluje, vo-
líme raději monomateriálové 

než kompozitní řešení.

Svět balení:
Jsou pro vás důležité analýzy LCA 

obalů nebo produktů?

Martin Čivrný:
Ke každému výrobku přistupujeme samostatně 
a řešíme každou jeho část, obal nevyjímaje. Zá-
sadní je složení a ingredience na základě potřeb 
zákazníka. Obal je zásadní součástí výrobku, 
a  jeho likvidace je tedy stejně důležitá jako 
ostatní parametry. Konkrétní LCA analýzy obalů 
však po našich dodavatelích momentálně nevy-
žadujeme.

Svět balení:
Mohl byste popsat, jak probíhá design obalů 
vlastních značek?

Martin Čivrný:
Designy privátních značek makro jsou jasně 
dané v  našich brand design manuálech, které 
máme k  dispozici ve všech zemích skupiny 
Metro. Každá značka má svůj identický design, 
díky němuž se můžeme vymezit vůči těm doda-
vatelským. Vývoj je samozřejmě ovlivněn obalo-
vými a technologickými možnostmi dodavatele, 
potažmo výrobce. Následuje příprava designu 
v  naší grafické agentuře a  schvalovací proces 
několika očí – zapojeni jsou kolegové a kolegyně 
z nákupu, oddělení privátních značek, oddělení 
kvality a  také dodavatel. Schválené podklady 
k  tisku jsou pak zaslány dodavateli pro imple-
mentaci v tiskárně. Vyžadujeme vzorky výrobků 
před první dodávkou, které podléhají velmi 
podrobné fyzické kontrole na oddělení kvality. 
Pokud výrobek z jakéhokoliv důvodu nesplňuje 
produktový profil, je vyhodnocen jako nevy-
hovující a  dodavatel musí urychleně zjednat 

nyní vnímáme jako nejlepší náhradu za jednorá-
zové plasty.

Svět balení:
Novinkou je i novela zákona o obalech. Obecně 
sílí trend, který souvisí s ekomodulací a ekode-
signem. Jak se podle vás promítne do obalů, 
které zákazníci v  makro uvidí v  následujících 
letech?

Martin Čivrný:
Při výběru privátních značek obalový materiál 
vždy důsledně řešíme, nově je součástí kaž-
dého produktového profilu i takzvaná udržitelná 
sekce. Například obaly z PVC v naší nabídce již 
nenajdete, přičemž tlačíme na eliminaci ma-
teriálů BPS a  EPS. EPS se snažíme omezovat 
například jako výplň terciárního obalu při pře-
vozu zboží. Ve spolupráci s  našimi dodavateli 
pracujeme na tom, aby přepravní papírové kra-
bice a lepenkové displeje byly z certifikovaného 
zdroje s logem FSC či PEFC. Fólie a plasty nelze 
vždy úplně odstranit, snažíme se alespoň elimi-
novat jejich hmotnost a tloušťku, případně řešit, 
jestli jsou s obsahem recyklovatelné složky.

Svět balení:
Které obalové materiály považuje 
společnost makro ČR za udrži-
telné?

Martin Čivrný:
Certifikovaný papír 
z  šetrně obhospodařo-
vaných lesů pod kontro-
lou FSC či PEFC.  Dále většinu 
jednosložkových materiálů z  ob-
novitelných zdrojů, které je možné 
kompostovat či recyklovat.

Svět balení:
Jaké jsou výsledky sdílení nebo komunikace 
obalových inovací v rámci skupiny Metro?

Martin Čivrný:
Na společné platformě pravidelně reportujeme 

úspěchy jednotlivých zemí formou Best 
Practise sharing. Obalový materiál je sou-

částí produktového profilu každého 
výrobku, obsahuje detailní popis 

obalové specifikace od primár-
ního obalu po terciární, včetně 

specifikací mate riálů všech 
komponentů. Všechny 

úspěchy pravidelně 
sdílíme s globálním oba-

lovým týmem.

Svět balení:
Můžete uvést konkrétní příklady 
této spolupráce?

Martin Čivrný:
Od roku 2018 jsme ve sku-

pině Metro odstranili 
celkem 491 tun nad-

bytečného oba-
lového plastu 

u   výrobků 

a  bezpečnost. Jakýkoliv nový obal musí být 
minimálně stejně funkční jako předchozí, jinak 
nemá šanci na úspěch. Na černé listině jsou 
momentálně především těžko recyklovatelné 
plasty jako PVC či EPS. Dále jsou to různé kom-
pozitní materiály, tedy složené z více substancí 
a těžko recyklovatelné.

Svět balení:
S nedávno schválenou českou odpadovou le-
gislativou a zejména evropskou směrnicí SUP 
souvisí omezení jednorázových plastů. Jak to 
zasáhlo a  zasáhne vámi nabízený sortiment 
například v  kategoriích kosmetiky, nápojů či 
party nádobí a potřeb?

Martin Čivrný:
Nejasnosti okolo transpozice evropské směr-
nice SUP do české legislativy a s ní omezení vy-
braných jednorázových plastů nám v  začátku 
tohoto roku zbrzdily vývoj výrobků pod vlastní 
značkou. Výrobci tohoto sortimentu neměli jas-
nou představu, jak připravované změny podle 
směrnice uchopit. Zásadní je především situace 
okolo náhrad za zakázané jednorázové plasty. 
Tady na trhu stále nepanuje jasná představa, 
který materiál je nyní ten správný. Sortiment se 
samozřejmě částečně obmění, ale my jsme na 

to připravení. Pro zákazníky máme v nabídce 
široké spektrum náhrad, ať už z  papíru, 

bambusu, březového dřeva nebo i jed-
lých otrub. Pyšní jsme především na 

ucelený sortiment alternativního 
jednorázového nádobí pod 

značkou Metro Professio-
nal, vyrobený z  bagasy, 

tedy zbytkových částí 
cukrové třtiny. 

Tento materiál 

Plastové obaly  
si zatracení nezaslouží! 
Proč, to už dávno víte, protože jsem o tom psali na 
našem LinkedIn profilu už 7. května 2021.

Jde to jednoduše  

i z mobilu
Vy jste na LinkedInu,
ale nás nesledujete? 
Spojte se s námi!
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spustil novou stáčecí linku s  hodinovou kapacitou plniče 50  000 lahví, 

redesignoval obalové portfolio, převedl ležák Budvar 33 do skla 
a plechovek a začal plánovat novou plechovkovou linku.

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz
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Mezi země orientované na 
vratné sklo patří Německo, 
Velká Británie preferuje 
spíše plechovky a nevratné 
sklo. Určitý mix představuje 
Polsko, kde to není úplně 
usazené. Česká republika 
patří jednoznačně mezi 
země s dominancí 
vratných obalů.
Pavel Pánek
ředitel logistiky,
Budějovický Budvar

„VRATNÉ 

ČESKO“
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na týden produkce, 
ale když sklo dochází, 
jednoduše se přiveze vleč-
kou,“ vysvětluje ředitel logistiky 
Pavel Pánek. Roční přepravovaný 
o    bjem je 2400 vagonů, což předsta-
vuje 43  000 tun přepraveného mate-
riálu. Plechovky se z  důvodu nedostatku 
prostoru dostávají do pivovaru v  podstatě 
v režimu just-in-time. „Objednáme výrobu u do-
davatele, máme rolovací forecast a následně si 
odvoláváme jednotlivé odvolávky,“ říká Pavel 
Pánek. Plechovky podnik objednává od firem 
Canpack a Ardagh Group. Do pivovaru přichá-
zejí v počtu 5670 kusů na jednu paletu (včetně 
nevratných papírových proložek a  dřevěných 
rámů na vrchu), víčka jsou dodávána v přibližně 
metrových kotoučích balených v papíru. Karto-
náž zajišťují společnosti DS Smith, Mondi Bupak 
nebo Model Obaly, etikety dodává OTK Group, 
fólie společnosti Granitol, Dalus a Ekobal.

STATISÍCE LAHVÍ ZA SMĚNU
Proces výroby Budvaru končí zráním v  ležác-
kých tancích, kde například ležák dozrává až 90 
dní před fázemi filtrace, pasterizace a stáčení. 
Budějovický Budvar se ze 60 procent prodává 
ve vratných obalech (sklo, KEG, tank), následují 
plechovky a nevratné sklo. V době návštěvy si 
redakce mohla prohlédnout fungování stáčíren 
a balení lahví a plechovek, plnění sudů a tanků 
bylo z důvodu pandemie pozastaveno.

V  případě skla jsou kromě už zmiňované L3 
v provozu linky L1 a L2. Obě dokážou stáčet do 
vratných i nevratných lahví. L1 je specializo-
vaná na třetinky a půlky, L2 pouze na půl-
litrové lahve. Před vstupem do výroby 
automat vyndá z  přepravek lahve, 
které dopravníky transportují 
k  obřím myčkám, v  nichž se 
zbavují nečistot a  etiket 
a  vyplachují louhovým 
roztokem o  teplotě 
80  °C a  následně 
pitnou vodou. 

 Kapacita myčky 
činí 44 000 lahví za 
hodinu a  jedna lahev 
se myje 20–30 minut. 
Poté obal prochází opto-
elektronickým inspektorem 
Heuft, který má za úkol kontrolu 
čistoty a  dále vyřazuje lahve cizí, 
poškozené nebo s  přítomností jiných 
předmětů.

Následuje proces stáčení (technologie firem 
Krones a KHS), kdy linky L1 a L2 zvládnou 40 000 
lahví za hodinu, L3 celkem 50 000 lahví. Nejdříve 
je láhev evakuována, poté předplněna ochran-
nou atmosférou CO2, následuje plnění pivem, 
dále se hrdlový prostor vypění vstřikem kapky 
vody pro odstranění vzduchu a  lahve „pečetí“ 
korunkový uzávěr. Lahvová piva Budějovického 

Budvaru jsou pasterizována v  tunelovém 
sprchovém pastéru, plechovky paste-

rací průtokovou. V  zařízení pivo stráví 
50 minut a  ohřeje se na teplotu 

62  °C a  následně zpět zchladí. 
Po opuštění tunelu přichází 

na řadu etiketovací stroj, 
který lahev opatří krční, 

břišní i zadní etiketou. 
Při tomto procesu 

stroj natiskne 
záruční lhůtu 

a  provádí 

Pavel Pánek

ředitel logistiky

Období covidu je ve znamení 
vyšší poptávky po baleném pivu 
– láhve, plechovky. Z  hlediska 
udržitelnosti se bavíme přede-
vším o náhradě plastových fólií 
u  plechovek, kterých v  multi-
packu prodáme 80–85 %. To by 
se mohlo stát realitou u  chys-
tané plechovkové linky.52

Budějovický Budvar si vloni při-
pomněl 125.  výročí svého za-

ložení. Stalo se tak během 
pandemie, a  i  když byla 

připravena limitovaná edice 
Budvar Reserve, na oslavy ne-

bylo pomyšlení. Národní pivovar 
Budějovický Budvar si však nadělil 

několik dárků – novinek, které se tý-
kají také obalů. Předně uvedl do provozu 

novou moderní linku L3 pro stáčení piva do 
skleněných lahví a  ukládání do plastových 
přepravek formátu 20 × 0‚5 litru. Maximální ka-
pacita plniče nové linky L3 se pohybuje kolem 
50 000 lahví za hodinu, což jinak znamená, že 
za minutu sjede z linky paleta piva a za celý rok 
to bylo už 150 milionů lahví. U  této investice 
ve výši 420 milionů korun včetně stavby nové 
budovy se projevilo dobré načasování, protože 
linka mohla začít plně pracovat vloni na jaře, 
tedy přesně v čase, kdy rostl zájem o balení piva 
pro retail. Nárůst stáčení do skla byl podpořen 
zvyšujícím se zájmem o plechovky, do kterých 
letos na jaře směřovala pětina celkového vý-
stavu. Plechovková linka byla spuštěna v roce 
2013, a protože se od té doby zvedla produkce 
více než šestinásobně, nyní pivovar připravuje 
investici do nové linky. Další loňskou novinkou, 
tentokrát produktovou, byl Budvar  33, který 
pivovar začal plnit do lahví a plechovek. V loň-
ském roce Budějovický Budvar rovněž rede-
signoval své obalové portfolio. Hlavní změna 
spočívala v odstranění hliníkové fólie přes ko-
runku a metalizovaných etiket. Hliníková fólie 
byla nahrazena papírem, který se na vratných 
lahvích odmyje a následně skládkuje.

S(K)LAD 
NA KOLEJÍCH
Co se v  Budějovickém Budvaru nemění, jsou 
tradiční suroviny a postup výroby piva. Základní 
vstup – voda – pochází z artéských studní, které 
se  nacházejí přímo v areálu pivovaru. Prostřed-
nictvím několika vrtů podnik jímá vodu „starou“ 
10  000 let z  hloubky 300 metrů a  při odběru 
40  litrů za sekundu ji ukládá do dvou obřích 
tanků o objemu 2 × 2500 m3. Surovina nevyža-
duje chemickou úpravu a míra čistoty odpovídá 
kritériím pro kojeneckou vodu. Další položkou na 
seznamu ingrediencí je hlávkový chmel Žatecký 
poloraný červeňák, který přichází do pivovaru 
lisovaný v hranolech, a dále moravský slad. Je-
likož má Budvar vlastní vlečku, může slad ze 
Sladoven Soufflet ČR přijíždět po železnici.

Podobně jako slad se do pivovaru 
dostává také sklo, konkrétně jej 
dodává společnost O-I  Czech 
Republic z  Nového Sedla. 
„Lahve skladujeme z větší 
části na kolech. Držíme 
sice pojistnou zá-
sobu maximálně 

B

STÁČENÍ 
A BALENÍ PIVA

§§§
Budějovický Budvar, 

České Budějovice

together towards a sustainable future

welcome to
smart logistics
Paletový pooling - pronájem palet 
namísto nákupu šetří náklady.
Pro nezávaznou kalkulaci nás 
kontaktujte na info.cz@lpr.eu nebo 
navštivte www.lpr.eu
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kontrolu plnosti 
lahve, přítomnosti 

etiket či data spotřeby. 
Automatizovaný proces 

pokračuje na balicím stroji, 
který uzavře lahve do papíro-

vých boxů nebo naskládá do plas-
tových přepravek. Paletizační zařízení 

s robotickým ramenem značky Kuka pak 
vyskládá transportní paletu. Zařízení je vy-

baveno 15 programy skladby podle druhu ba-
lení, v jejichž rámci je možné zvolit počet vrstev 
a  vkládání proložek. Kapacitně zvládá 50  000 
lahví za hodinu.

Na plechovkové lince jsou jednotlivé kusy sta-
ženy fólií do sixpacku a poté ukládány do lepen-
kového traye. Na tray je inkjetem nanesen údaj 
o trvanlivosti a následně dochází k automatické 
paletizaci a balení do strečové fólie. V Budvaru 
se skládají čtyři sixpacky na tray a na paletě je 
pak sedm vrstev po devíti trayích. Po zabalení 
palety stroj umístí paletovou etiketu s  SSCC 
kódem a  dodatečným 2D kódem, který je dů-
ležitý pro skenování pomocí brány na expedici.

VRATNÉ A NEVRATNÉ ZEMĚ
Doménou Budějovického Budvaru je ex-

port, vyveze totiž 70 % své produkce. Z po-
hledu obalů jsou podle Pavla Pánka některé 

země vysloveně „vratné“, tedy orientované na 
vratné sklo. Patří sem například Německo, kde 
je klasická přepravka s 20 půllitrovými lahvemi 
nejžádanější zboží. Velká Británie cílí vedle 
vratného kegu na spíše nevratné obalové for-
máty, ať už jde o  sklo, nebo plech. „Určitý mix 
představuje Polsko, kde funguje moderní trh 
s  jednocestnou láhví a  na tradičním trhu do-
minuje vratná láhev“, doplňuje ředitel logistiky. 
Česká republika z pohledu Budvaru patří mezi 
„vratné země“ – v off-tradu tu nejvíce prodávají 
přepravky 20 × 0‚5 l a dále vratné lahve v lepen-
kových boxech. Stále silněji, a pandemie tento 
vývoj jen uspíšila, se však prosazují plechovky. 
Proto má Budvar v plánu postavit zmiňovanou 
plechovkovou linku. „Zatím je to v  přípravě, 
ale už se zabýváme například tím, že bychom 
skupinové balení nejprodávanějších sixpacků 
nedávali do smršťovací fólie, nýbrž do papíru,“ 
poodhaluje plány Pavel Pánek.

Srdcem logistického systému v Budějovickém 
Budvaru je před několika lety vybudovaný au-
tomatizovaný sklad, jehož maximální výkon 
činí přibližně 160 palet na vstupu a  350 palet 
na výstupu za hodinu. Sklad, který je součástí 
logistického areálu a  od výroby jej dělí měst-
ská ulice, je dostupný pomocí technologického 
mostu. Kromě zajímavého vystrojení (psali jsme 
v Systémech Logistiky 178/2018) má hala také 
působivé opláštění, kdy design imituje vzezření 
cylindro-kónických tanků s  teplou (červená) 
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a studenou (modrá) vodou na bílém podkladu. 
Do automatu zboží plyne už na paletách. Bu-
dějovický Budvar většinově využívá EUR palety 
o rozměru 1200 × 800 mm, případně odlehčené 
jednorázové palety o stejném rozměru. Pro vy-
brané trhy pivovar dodává na průmyslových 
paletách o rozměru 1000 × 1200 mm z poolingu 
firmy CHEP. Palety CHEP, čtvrt- nebo půlpalety, 
jsou nasazovány také pro sekundární umístění 
v obchodech.

Hotová produkce opouští pivovar v rámci dvou 
režimů. Primární distribuce zahrnuje většinou 
celovozové přepravy na konkrétní místo, zpra-
vidla distribuční centrum nebo sklad. V případě 
dopravy přepravek s lahvovým pivem se na lož-
nou plochu vejde 33 palet. U plechovek se z dů-
vodu vyšší hmotnosti nakládá pouze 28 palet. 
V  rámci sekundární distribuce pivovar každý 
den opouští 30 naložených vozidel, ve špičkách 
i více než 40 vozidel, která jsou určena pro roz-
voz přímo do obchodů nebo restaurací.

Další snímky z návštěvy 
Budějovického Budvaru najdete 
na LinkedInu Světa balení.
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na týden produkce, 
ale když sklo dochází, 
jednoduše se přiveze vleč-
kou,“ vysvětluje ředitel logistiky 
Pavel Pánek. Roční přepravovaný 
o    bjem je 2400 vagonů, což předsta-
vuje 43  000 tun přepraveného mate-
riálu. Plechovky se z  důvodu nedostatku 
prostoru dostávají do pivovaru v  podstatě 
v režimu just-in-time. „Objednáme výrobu u do-
davatele, máme rolovací forecast a následně si 
odvoláváme jednotlivé odvolávky,“ říká Pavel 
Pánek. Plechovky podnik objednává od firem 
Canpack a Ardagh Group. Do pivovaru přichá-
zejí v počtu 5670 kusů na jednu paletu (včetně 
nevratných papírových proložek a  dřevěných 
rámů na vrchu), víčka jsou dodávána v přibližně 
metrových kotoučích balených v papíru. Karto-
náž zajišťují společnosti DS Smith, Mondi Bupak 
nebo Model Obaly, etikety dodává OTK Group, 
fólie společnosti Granitol, Dalus a Ekobal.

STATISÍCE LAHVÍ ZA SMĚNU
Proces výroby Budvaru končí zráním v  ležác-
kých tancích, kde například ležák dozrává až 90 
dní před fázemi filtrace, pasterizace a stáčení. 
Budějovický Budvar se ze 60 procent prodává 
ve vratných obalech (sklo, KEG, tank), následují 
plechovky a nevratné sklo. V době návštěvy si 
redakce mohla prohlédnout fungování stáčíren 
a balení lahví a plechovek, plnění sudů a tanků 
bylo z důvodu pandemie pozastaveno.

V  případě skla jsou kromě už zmiňované L3 
v provozu linky L1 a L2. Obě dokážou stáčet do 
vratných i nevratných lahví. L1 je specializo-
vaná na třetinky a půlky, L2 pouze na půl-
litrové lahve. Před vstupem do výroby 
automat vyndá z  přepravek lahve, 
které dopravníky transportují 
k  obřím myčkám, v  nichž se 
zbavují nečistot a  etiket 
a  vyplachují louhovým 
roztokem o  teplotě 
80  °C a  následně 
pitnou vodou. 

 Kapacita myčky 
činí 44 000 lahví za 
hodinu a  jedna lahev 
se myje 20–30 minut. 
Poté obal prochází opto-
elektronickým inspektorem 
Heuft, který má za úkol kontrolu 
čistoty a  dále vyřazuje lahve cizí, 
poškozené nebo s  přítomností jiných 
předmětů.

Následuje proces stáčení (technologie firem 
Krones a KHS), kdy linky L1 a L2 zvládnou 40 000 
lahví za hodinu, L3 celkem 50 000 lahví. Nejdříve 
je láhev evakuována, poté předplněna ochran-
nou atmosférou CO2, následuje plnění pivem, 
dále se hrdlový prostor vypění vstřikem kapky 
vody pro odstranění vzduchu a  lahve „pečetí“ 
korunkový uzávěr. Lahvová piva Budějovického 

Budvaru jsou pasterizována v  tunelovém 
sprchovém pastéru, plechovky paste-

rací průtokovou. V  zařízení pivo stráví 
50 minut a  ohřeje se na teplotu 

62  °C a  následně zpět zchladí. 
Po opuštění tunelu přichází 

na řadu etiketovací stroj, 
který lahev opatří krční, 

břišní i zadní etiketou. 
Při tomto procesu 

stroj natiskne 
záruční lhůtu 

a  provádí 

Pavel Pánek

ředitel logistiky

Období covidu je ve znamení 
vyšší poptávky po baleném pivu 
– láhve, plechovky. Z  hlediska 
udržitelnosti se bavíme přede-
vším o náhradě plastových fólií 
u  plechovek, kterých v  multi-
packu prodáme 80–85 %. To by 
se mohlo stát realitou u  chys-
tané plechovkové linky.52

Budějovický Budvar si vloni při-
pomněl 125.  výročí svého za-

ložení. Stalo se tak během 
pandemie, a  i  když byla 

připravena limitovaná edice 
Budvar Reserve, na oslavy ne-

bylo pomyšlení. Národní pivovar 
Budějovický Budvar si však nadělil 

několik dárků – novinek, které se tý-
kají také obalů. Předně uvedl do provozu 

novou moderní linku L3 pro stáčení piva do 
skleněných lahví a  ukládání do plastových 
přepravek formátu 20 × 0‚5 litru. Maximální ka-
pacita plniče nové linky L3 se pohybuje kolem 
50 000 lahví za hodinu, což jinak znamená, že 
za minutu sjede z linky paleta piva a za celý rok 
to bylo už 150 milionů lahví. U  této investice 
ve výši 420 milionů korun včetně stavby nové 
budovy se projevilo dobré načasování, protože 
linka mohla začít plně pracovat vloni na jaře, 
tedy přesně v čase, kdy rostl zájem o balení piva 
pro retail. Nárůst stáčení do skla byl podpořen 
zvyšujícím se zájmem o plechovky, do kterých 
letos na jaře směřovala pětina celkového vý-
stavu. Plechovková linka byla spuštěna v roce 
2013, a protože se od té doby zvedla produkce 
více než šestinásobně, nyní pivovar připravuje 
investici do nové linky. Další loňskou novinkou, 
tentokrát produktovou, byl Budvar  33, který 
pivovar začal plnit do lahví a plechovek. V loň-
ském roce Budějovický Budvar rovněž rede-
signoval své obalové portfolio. Hlavní změna 
spočívala v odstranění hliníkové fólie přes ko-
runku a metalizovaných etiket. Hliníková fólie 
byla nahrazena papírem, který se na vratných 
lahvích odmyje a následně skládkuje.

S(K)LAD 
NA KOLEJÍCH
Co se v  Budějovickém Budvaru nemění, jsou 
tradiční suroviny a postup výroby piva. Základní 
vstup – voda – pochází z artéských studní, které 
se  nacházejí přímo v areálu pivovaru. Prostřed-
nictvím několika vrtů podnik jímá vodu „starou“ 
10  000 let z  hloubky 300 metrů a  při odběru 
40  litrů za sekundu ji ukládá do dvou obřích 
tanků o objemu 2 × 2500 m3. Surovina nevyža-
duje chemickou úpravu a míra čistoty odpovídá 
kritériím pro kojeneckou vodu. Další položkou na 
seznamu ingrediencí je hlávkový chmel Žatecký 
poloraný červeňák, který přichází do pivovaru 
lisovaný v hranolech, a dále moravský slad. Je-
likož má Budvar vlastní vlečku, může slad ze 
Sladoven Soufflet ČR přijíždět po železnici.

Podobně jako slad se do pivovaru 
dostává také sklo, konkrétně jej 
dodává společnost O-I  Czech 
Republic z  Nového Sedla. 
„Lahve skladujeme z větší 
části na kolech. Držíme 
sice pojistnou zá-
sobu maximálně 

B

STÁČENÍ 
A BALENÍ PIVA

§§§
Budějovický Budvar, 

České Budějovice
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Inspira-
tivní před-
nášku měla 
Martina Le Gall 
Malaková, která od 
roku 2002 řídí spo-
lečnost Electrik. Jak zdů-
raznila, dnes si život bez 
inovativních myšlenek neu-
míme představit a  více než kdy-
koliv předtím jsme podporováni být 
tvůrčí. Další vystoupení bylo zaměřeno 
na inovace v developmentu. Lenka Matějíč-
ková (Arcadis Czech Republic) a Pavel Sovička 
(Panattoni) hovořili o cestě k uhlíkové neutralitě 
skladů, a  to na příkladu distribučního centra 
společnosti Real Digital v Chebu.

Lehčí manipulace se zbožím, zvýšení kapacity, 
úspora skladového prostoru či efektivnější skla-
dové hospodářství… To jsou hlavní benefity ře-
šení, které společnost Kasys implementovala 
ve výrobních a  skladových prostorách firmy 
Scheidt & Bachmann a jež bylo rovněž prezen-
továno na fóru. O brownfieldech mluvil Jaroslav 
Kaizr (Demaco). Popsal, jak lze vhodným způso-
bem nemovitost rekonstruovat, aby revitalizo-
vané území generovalo přidanou hodnotu pro 
uživatele i investora.

ASRS, SKLADY A E-COMMERCE, 
BEZPEČNOSTNÍ VESTY…
Michal Plch (Kardex) a Martin Liška (Adoz) ho-
vořili o  využití automatizovaných skladových 
systémů Kardex. Přednáška byla zaměřena pře-
devším na praktickou ukázku variability a flexi-
bility ASRS a možnosti softwarového propojení.

Martin Baláž (Prologis) své vystoupení na-
zval „Logistické nemovitosti pod vlivem růstu 
e-commerce“. „Bude stále velký tlak na to, aby 
sklady byly umístěny co nejblíže městských 
aglomerací. Zákazníci investují do technologií, 
což přináší ještě větší udržitelnost a efektivitu,“ 
říká Martin Baláž.

Dále na Log-inu hovořil Lukáš Vavřička (Linde 
Material Handling Česká republika). Popsal 

UDÁLOST

J

Logistické fórum Log-in se tentokrát kvůli pandemii nemohlo konat 
fyzicky, ale logistická událost jara se konala v online světě. Fórum 
Log-in 2021 bylo poprvé nejen online, ale i česko-slovenské. 
Do programu se zapojilo 38 řečníků a účastníci zhlédli 
17  inspirativních prezentací. V přímém přenosu Log-in 
sledovalo 313 logistických profesionálů.

Log-in 2021: 
Letos online z Prahy i Bratislavy
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Z panelové diskuse o in
ovacích 

v doručování n
a poslední m
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 inovativní sys-
tém Linde Safety 

Guard, což je aktivní 
systém ochrany před 

kolizemi. Na příkladu jedné 
z  realizací vysvětlil využití 

a benefity tohoto systému.

CNG A LNG VE FLOTILE LIDLU
Očekávanou byla případová studie 

z dílny společnosti Lidl, kterou představil ve-
doucí úseku logistiky Lidl Miroslav Seifert a jeho 

kolega Meter Mego. Kamiony s kombinovaným 
pohonem CNG / LNG využívá Lidl na celém Slo-
vensku. Na jednu nádrž CNG zvládne kamion 
400 kilometrů, s přidáním LNG se dojezd pro-
dlouží na 1200 kilometrů.

V  Bratislavě se pak Marián Osúch zaměřil na 
RFID. Pomocí RFID bran nebo vysokozdvižných 
vozíků s RFID lze sledovat výrobky, materiál, ale 
i aktiva společnosti, jako jsou obaly nebo regály.

Fórum Log-in bylo zakončeno z  Prahy pane-
lovou diskusí na téma „Jak inovovat poslední 
míli v  čase bezprecedentního rozmachu 
e-commerce“. Vystoupili: Martin Marek (DoDo 
Czech), Daniel Mareš (Wedo), Luboš Moravec 
(Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay, Electro-
world) a  Martin Kasa (Pilulka Lékárny). Během 
diskuse byla řeč o  budoucnosti automatic-
kých výdejních boxů, zákaznickém chování na 
internetu, které profilovala pandemie, nebo 
způsobech doručování a měření úrovně posky-
tovaného servisu.

Jedním z  klíčových řečníků byl prof. Vladimír 
Mařík z  ČVUT, který mluvil na téma Myšlení 

4.0 a  logistika. Ukázal, jak internet a  kon-
cept Průmyslu 4.0 ve spojení s umělou 

inteligencí mění nepozorovaně způ-
sob myšlení a  uvažování lidí, jak 

postupně navozují přirozené 
změny nejen v  organizaci 

výroby, ale i v energetice, do-
pravě, logistice a  v  dalších ob-

lastech. Hovořil také o  fenoménu 
digitálních dvojčat.

Poté Robert Sgariboldi ze 108 Agency před-
stavil mapu, která kombinuje aktuální informace 

z trhu s makroekonomickými daty a pomáhá tak 
ve vyhodnocení dané lokality v širším kontextu.

VELKÁ POPTÁVKA PO SKLADECH
První panelová diskuse byla zaměřena na trendy 
ve světě skladů, na top investice a vliv pandemie 
na vývoj developmentu. V bratislavském studiu 
se setkali Světozár Rohoň (Contera) a  Jakub 
Pelikán (Mountpark), ke kterým se přidali z praž-
ského studia Jan Palek, (GLP) a  Jakub Kodr 
(CTP). Do debaty se zapojil i Jan Franek (Heine-
ken Slovensko) a Jakub Velko (108 Agency).

V další prezentaci se Petr Švejnoha ze Stow ČR 
zaměřil na téma zvýšení efektivity intralogistiky 
pomocí inovativního vysokohustotního sklado-
vání. Ivan Pastier z CTP Invest následně před-
stavil projekt vypracovaný pro Havi Logistics 
s cílem dosáhnout udržitelné skladování.

Zajímavé informace přinesla případová studie 
o  řízeném skladu ve společnosti UBC, kterou 
prezentovali Pavel Motan (K2 atmitec) a  Mar-
tin Tomašík (UBC). Zaměřili se na to, jak zvýšit 
rychlost expedice, omezit počet chyb a  snížit 
náklady na vychystání. Z Prahy zazněla také pre-
zentace Jakuba Ditricha (ekolo.cz) zaměřená na 
novinku v ČR: depo, které v loňském roce začalo 
fungovat na pražském Těšnově. Depot.Bike 
soustřeďuje několik přepravních společností, 
které tu mají dedikovaná místa, v  nichž kurýři 
přebírají zásilky a rozvážejí je na elektrokolech 
zejména v centru metropole.

redakce SB
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Celou reportáž z akce najdete 
na www.systemylogistiky.cz
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systémů Kardex. Přednáška byla zaměřena pře-
devším na praktickou ukázku variability a flexi-
bility ASRS a možnosti softwarového propojení.

Martin Baláž (Prologis) své vystoupení na-
zval „Logistické nemovitosti pod vlivem růstu 
e-commerce“. „Bude stále velký tlak na to, aby 
sklady byly umístěny co nejblíže městských 
aglomerací. Zákazníci investují do technologií, 
což přináší ještě větší udržitelnost a efektivitu,“ 
říká Martin Baláž.

Dále na Log-inu hovořil Lukáš Vavřička (Linde 
Material Handling Česká republika). Popsal 

UDÁLOST
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Logistické fórum Log-in se tentokrát kvůli pandemii nemohlo konat 
fyzicky, ale logistická událost jara se konala v online světě. Fórum 
Log-in 2021 bylo poprvé nejen online, ale i česko-slovenské. 
Do programu se zapojilo 38 řečníků a účastníci zhlédli 
17  inspirativních prezentací. V přímém přenosu Log-in 
sledovalo 313 logistických profesionálů.

Log-in 2021: 
Letos online z Prahy i Bratislavy
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Z panelové diskuse o in
ovacích 

v doručování n
a poslední m
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 inovativní sys-
tém Linde Safety 

Guard, což je aktivní 
systém ochrany před 

kolizemi. Na příkladu jedné 
z  realizací vysvětlil využití 

a benefity tohoto systému.

CNG A LNG VE FLOTILE LIDLU
Očekávanou byla případová studie 

z dílny společnosti Lidl, kterou představil ve-
doucí úseku logistiky Lidl Miroslav Seifert a jeho 

kolega Meter Mego. Kamiony s kombinovaným 
pohonem CNG / LNG využívá Lidl na celém Slo-
vensku. Na jednu nádrž CNG zvládne kamion 
400 kilometrů, s přidáním LNG se dojezd pro-
dlouží na 1200 kilometrů.

V  Bratislavě se pak Marián Osúch zaměřil na 
RFID. Pomocí RFID bran nebo vysokozdvižných 
vozíků s RFID lze sledovat výrobky, materiál, ale 
i aktiva společnosti, jako jsou obaly nebo regály.

Fórum Log-in bylo zakončeno z  Prahy pane-
lovou diskusí na téma „Jak inovovat poslední 
míli v  čase bezprecedentního rozmachu 
e-commerce“. Vystoupili: Martin Marek (DoDo 
Czech), Daniel Mareš (Wedo), Luboš Moravec 
(Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay, Electro-
world) a  Martin Kasa (Pilulka Lékárny). Během 
diskuse byla řeč o  budoucnosti automatic-
kých výdejních boxů, zákaznickém chování na 
internetu, které profilovala pandemie, nebo 
způsobech doručování a měření úrovně posky-
tovaného servisu.

Jedním z  klíčových řečníků byl prof. Vladimír 
Mařík z  ČVUT, který mluvil na téma Myšlení 

4.0 a  logistika. Ukázal, jak internet a  kon-
cept Průmyslu 4.0 ve spojení s umělou 

inteligencí mění nepozorovaně způ-
sob myšlení a  uvažování lidí, jak 

postupně navozují přirozené 
změny nejen v  organizaci 

výroby, ale i v energetice, do-
pravě, logistice a  v  dalších ob-

lastech. Hovořil také o  fenoménu 
digitálních dvojčat.

Poté Robert Sgariboldi ze 108 Agency před-
stavil mapu, která kombinuje aktuální informace 

z trhu s makroekonomickými daty a pomáhá tak 
ve vyhodnocení dané lokality v širším kontextu.

VELKÁ POPTÁVKA PO SKLADECH
První panelová diskuse byla zaměřena na trendy 
ve světě skladů, na top investice a vliv pandemie 
na vývoj developmentu. V bratislavském studiu 
se setkali Světozár Rohoň (Contera) a  Jakub 
Pelikán (Mountpark), ke kterým se přidali z praž-
ského studia Jan Palek, (GLP) a  Jakub Kodr 
(CTP). Do debaty se zapojil i Jan Franek (Heine-
ken Slovensko) a Jakub Velko (108 Agency).

V další prezentaci se Petr Švejnoha ze Stow ČR 
zaměřil na téma zvýšení efektivity intralogistiky 
pomocí inovativního vysokohustotního sklado-
vání. Ivan Pastier z CTP Invest následně před-
stavil projekt vypracovaný pro Havi Logistics 
s cílem dosáhnout udržitelné skladování.

Zajímavé informace přinesla případová studie 
o  řízeném skladu ve společnosti UBC, kterou 
prezentovali Pavel Motan (K2 atmitec) a  Mar-
tin Tomašík (UBC). Zaměřili se na to, jak zvýšit 
rychlost expedice, omezit počet chyb a  snížit 
náklady na vychystání. Z Prahy zazněla také pre-
zentace Jakuba Ditricha (ekolo.cz) zaměřená na 
novinku v ČR: depo, které v loňském roce začalo 
fungovat na pražském Těšnově. Depot.Bike 
soustřeďuje několik přepravních společností, 
které tu mají dedikovaná místa, v  nichž kurýři 
přebírají zásilky a rozvážejí je na elektrokolech 
zejména v centru metropole.

redakce SB
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Celou reportáž z akce najdete 
na www.systemylogistiky.cz
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mezinárodní 
přenos zna-
lostí a příležitosti 
spočívající v networ-
kingu. „Hlavním smys-
lem virtual.drupa bylo 
zachování kontaktů v  tomto 
odvětví během pandemie. Čísla 
ukazují, že se to jednoznačně po-
dařilo,“ shrnuje Erhard Wienkamp,         
chief operating officer v  pořadatelské 
společnosti Messe Düsseldorf.

Organizátoři hodlají tuto digitální platformu 
pro sdílení znalostí, zkušeností i  know-
-how dále podporovat a  rozvíjet. To 
však nic nemění na skutečnosti, že 
další veletrh Drupa se uskuteční 
už opět „fyzicky“, konkrétně 
ve dnech 28.  května až 
7. června 2024.

UDÁLOST

O

Veletrh Drupa je v segmentu tiskových technologií a obalových ře-
šení mezinárodně respektovaným pojmem. Tentokrát ovšem 
oborová veletržní jednička neproběhla kvůli pandemické si-
tuaci v obvyklé „fyzické“ podobě, ale uskutečnila se jako 
čtyřdenní online akce s názvem virtual.drupa.

Drupa letos zanechala 
otisk ve virtuálním 
prostředí

Od úterý 20.  dubna do pátku 23.  dubna 
letošního roku, tedy v termínu, kdy se 

měl veletrh Drupa původně konat, 
mohli četní zájemci přes své po-

čítače, tablety, mobilní tele-
fony či další chytrá zařízení 

sledovat různé prezen-
tace i  virtuální pane-

lové diskuse. Celý online 
veletrh přinesl pro obor tisku 

a packagingu řadu inspirativních 
 podnětů.

INOVATIVNĚ O INOVACÍCH
Dohromady 212 vystavovatelů z  35 zemí 

a  také jejich partneři nebo zákazníci předsta-
vili své produktové novinky, pokročilá řešení 
a inovace v online showroomech prostřednic-
tvím 125 živých webových relací s průměrným 
počtem 140 účastníků. Konferenční program 
tvořilo celkem 130 prezentací v rámci pěti spe-
ciálních fór se zaměřením na zásadní výzvy 
současného trhu a  jejich dopad na tiskařský 
a obalový průmysl. K hlavním tématům patřily 
umělá inteligence, cirkulární ekonomika, „propo-
jený“ spotřebitel a sdílená ekonomika. Chybět 
pochopitelně nemohly globální trendy dneška, 
jako je pokračující automatizace, rozvoj 3D tisku 
nebo udržitelnost. Klíčovými řečníky virtuální 
konference byli expert na digitalizaci Michael 
Gale, designér James Sommerville a  stratég 
pro udržitelný přístup Gabrielle Walker.

POKROČILÁ ONLINE PLATFORMA
Statistické údaje vypovídající 
o  celkových počtech zhruba 
600  000 zobrazení webové 
stránky a  45  000 unikátních 
uživatelů ze 155 zemí světa do-
kládají, že virtual.drupa dokázala 
zprostředkovat firmám přístup k poten-
ciálním zákazníkům na všech kontinentech. 
Akce se etablovala jako digitální platforma pro 

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz
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Čtyřdenní akci virtual.drupa 

zahájil Claus Bolza-Schünemann, 

prezident veletrhu Drupa.

Příští veletrh Drupa proběhne 

na výstavišti v Düsseldorfu 

za tři roky, a to od 28. května 

do 7. června 2024.

FOTO (2
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esse Düsseldorf
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Č. 111 – 4–6/2021

Na úvod webináře, konaného v  pátek dopo-
ledne 26.  března 2021, mohli účastníci 

zhlédnout záznam vystoupení Petra 
Kaczora a  Martina Goszlera právě 

z  kongresu Obalko. Ve dvacetimi-
nutové přednášce se věnovali 

možnostem a  benefitům, 
které přináší digitální tisk 

a zejména digitální laserový 
výsek. V dnešní době by měli 

kreativci, marketéři i  grafici 
vědět, co vše digitální tisk 

a  laserový výsek nabízejí 
(nutno poznamenat, že 

u mnohých z nich tomu tak 
dosud není). K  hlavním vý-
hodám uvedených tech-
nologií patří rychlost, 
flexibilita a  úspora 
času i  nákladů. 

UDÁLOST

N

Jak digitální technologie otevírají zcela nové dimenze v oblasti výroby obalů? Na to se v rámci prvního ze série 
webinářů konaných pod hlavičkou Obalko Overtime, jež navazují na témata z lednového kongresu Obalko, zaměřili 
Petr Kaczor ze společnosti Thimm pack’n’display a Martin Goszler z kreativní agentury Fiala & Šebek.

Kreativita, flexibilita 
a rychlost: hlavní přednosti 
digitálního laserového výseku

Petr Kazcor ze společnosti T
him

m pack’n’display. 

Foto: red

náklady, ale také flexibilně, spolehlivě a rychle. 
„Ekonomický smysl dávají v  případě tohoto 
stroje především zakázky, které dokážete 
marketingově využít, případně malé zakázky, 
limitované edice, testovací kusy a  tak dále,“ 
poznamenal Petr Kaczor.

„Přínos vidíme i v určité nákladové synergii. Ve 
chvíli, kdy si můžeme takto hrát se sekundár-
ním obalem, zjednodušeně řečeno kartonem, 
vidíme velkou příležitost ušetřit náklady jinde. 
Můžeme se zbavit dalších věcí, které přinášejí 
a zvyšují náklady, jako jsou shelfstoppery a další 
způsoby komunikace přímo na regále. Doká-
žeme je ve finále oželet, protože tuto službu 
nám udělá karton, který něčím ozvláštníme, 
necháme ho vyniknout v  regále a  prodat sám 
sebe – mnohem lépe, než by to dokázal karton 
vyrobený standardní technologií, který si ne-
může dovolit takové grafické zlepšováky,“ dodal 
Martin Goszler.

Následně Petr Kaczor prezentoval vzorky obalů, 
jež vznikly prostřednictvím digitálního lasero-
vého výseku, resp. zpravidla v kombinaci s digi-
tálním tiskem. Nezřídka jde o personalizované 

obaly, tedy se jmény konkrétních osob mj. 
v případě dárkových balení. „Není to jen 

o  jmenné personalizaci, ale každý 
obal může být originál. Na obal 

můžeme dát například unikátní 
QR kód a  oslovit tak určitou 

skupinu zákazníků a sdělit 
jí informaci, která je ur-

čena pouze pro ni, 
případně s tím pra-

covat marketingově 
ve stylu soutěže nebo 

speciální nabídky,“ popsal 
Petr Kaczor.

V  závěru webináře pak pracovníci 
společnosti THIMM pack’n’display 

předvedli, jak rychle lze na stroji Highcon 
Beam 2C vyrobit obal, který z několika mož-

ností zvolili účastníci webináře. Konkrétně šlo 
o  krabičku s  barevným obrázkem hrocha, jež 
byla vyrobena během pouhých dvou minut.

Na praktických příkladech pak oba přednášející 
ukázali, jak digitální technologie změnily a dále 
mění postup při přípravě a realizaci obalů.

Na záznam prezentace z kongresu pak navázala 
„živá“ část, kterou moderoval Stanislav Břeň, 
šéfredaktor časopisů Svět balení a  Systémy 
Logistiky. Petr Kaczor, který byl připojen online 

z  výrobního závodu Thimm pack’n’display 
ve Všetatech, názorně představil unikátní 

stroj Highcon Beam 2C, určený právě 
pro digitální laserový výsek vlnité 

lepenky. Celý pracovní proces 
od návrhu až po vlastní 

výrobu probíhá digitálně, 
bez výsekových forem 

a nástrojů, které jsou 
obvykle spojeny 

se značnými 
f i n a n č n í m i 

David Čapek
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Praktické ukázky v první části webináře se tý-
kaly webového portálu Coolcan, který je 

novinkou na trhu. Zákazníci si na portálu 
mohou objednat plechovky piva nebo 

energetického nealko nápoje s pů-
vodním designem. Ten si navíc 

v případě zájmu sami vytvoří, 
a to podobným způsobem, 

jako je tomu například u  již 
všeobecně známých fotoknih. 

Jde o zajímavý způsob, jak využít 
možností, které nabízí digitální tisk, 

a vytvořit personalizovaný produkt. Co-
lognia press tak ve spolupráci s DataLine 

Technology rozšiřuje nabídku do segmentu 
B2C a rozvíjí produktovou skupinu rukávových 
etiket (shrink sleeves) včetně automatizova-
ného workflow objednávek.

Mezi hlavní výhody digitálního tisku patří mož-
nost variabilních dat spolu s menšími tiskovými 
sériemi a  tyto přednosti Coolcan využívá. Ale 
nejen to. „Pomocí automatizovaného workflow 
‚propadne‘ objednávka až ke stroji a první, kdo se 
dostane se zakázkou do styku, je tiskař. To je bu-
doucí směr a vize, kam chceme směřovat. Tedy 
aby i  naše další zakázky vstupovaly do tohoto 
automatizovaného formátu,“ vysvětlil Jiří Ha-
vránek, produktový manažer ve společnosti Co-
lognia press. Rukávové etikety se po vytisknutí 
nasunou na plechovky a ve speciálním zařízení 
dochází pomocí tepla k jejich smrštění a vytvo-
ření finálního produktu. Shrink sleeve dokonale 
přilne k plechovce a „okopíruje“ její profil.

Zmíněné řešení má ovšem přesah i  do B2B 
segmentu a objemově větších zakázek. Shrink 
sleeve obaly mohou být kromě plechovek vy-
užity rovněž na lahvích vína či destilátů, a jde tak 
o atraktivní řešení pro jejich výrobce. „Zejména 
pro menší a střední vinařství je to určitě cesta, 
jak se odlišit od konkurence, což je v  dnešní 
době pro úspěch na trhu klíčové,“ upozornil Aleš 
Paula, obchodní ředitel Colognia press. Podob-
ným způsobem je řešení využitelné třeba i pro 
reklamní a eventové agentury.

Prostřednictvím digitálního tisku mohou být vy-
tvořeny také například vícevrstvé etikety s po-
drobnými informacemi o  produktu v  několika 

P

K základním funkcím obalu patří, aby zákazníka zaujal a stal se jedním z rozhodujících faktorů pro 
nákup příslušného zboží. V kamenném obchodě je to víceméně samozřejmost, ale jakou roli 
sehrává vzhled obalu v rámci online prodeje? Může být dokonce hlavním důvodem koupě? 
Uvedenému tématu se v rámci dalšího webináře z cyklu Obalko Overtime, který proběhl 
v  pátek 16.  dubna 2021, věnovali hned tři přednášející: Martin Bělík ze společnosti 
DataLine Technology a Jiří Havránek s Alešem Paulou z firmy Colognia press.

Chci ten obal aneb 
Když obal motivuje ke koupi

Jiří H
avránek ze společnosti C

olognia pressDavid Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz
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inzerce

jazycích. V případě čajů 
pro známého vý-
robce Sonnentor pak 
Colognia press realizo-
vala potisk obalů na čajové 
sáčky s  konkrétním (a  vždy 
jiným) mottem pro každý den.

„Digitální tisk není jen o tom, že daná za-
kázka je malá a využívají se variabilní data, 
ale může jít o  něco naprosto unikátního,“ 
poznamenal Martin Bělík, label & packaging 
manager ve společnosti DataLine Technology. 
V  praxi se uplatňují mimo jiné sofistikované 
bezpečnostní prvky, neviditelné barvy, speciální 
barvy i mnoho dalších pokročilých řešení.

Všechny jarní webináře zhlédnete na: 
www.obalko.cz/overtime
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Praktické ukázky v první části webináře se tý-
kaly webového portálu Coolcan, který je 

novinkou na trhu. Zákazníci si na portálu 
mohou objednat plechovky piva nebo 

energetického nealko nápoje s pů-
vodním designem. Ten si navíc 

v případě zájmu sami vytvoří, 
a to podobným způsobem, 

jako je tomu například u  již 
všeobecně známých fotoknih. 

Jde o zajímavý způsob, jak využít 
možností, které nabízí digitální tisk, 

a vytvořit personalizovaný produkt. Co-
lognia press tak ve spolupráci s DataLine 

Technology rozšiřuje nabídku do segmentu 
B2C a rozvíjí produktovou skupinu rukávových 
etiket (shrink sleeves) včetně automatizova-
ného workflow objednávek.

Mezi hlavní výhody digitálního tisku patří mož-
nost variabilních dat spolu s menšími tiskovými 
sériemi a  tyto přednosti Coolcan využívá. Ale 
nejen to. „Pomocí automatizovaného workflow 
‚propadne‘ objednávka až ke stroji a první, kdo se 
dostane se zakázkou do styku, je tiskař. To je bu-
doucí směr a vize, kam chceme směřovat. Tedy 
aby i  naše další zakázky vstupovaly do tohoto 
automatizovaného formátu,“ vysvětlil Jiří Ha-
vránek, produktový manažer ve společnosti Co-
lognia press. Rukávové etikety se po vytisknutí 
nasunou na plechovky a ve speciálním zařízení 
dochází pomocí tepla k jejich smrštění a vytvo-
ření finálního produktu. Shrink sleeve dokonale 
přilne k plechovce a „okopíruje“ její profil.

Zmíněné řešení má ovšem přesah i  do B2B 
segmentu a objemově větších zakázek. Shrink 
sleeve obaly mohou být kromě plechovek vy-
užity rovněž na lahvích vína či destilátů, a jde tak 
o atraktivní řešení pro jejich výrobce. „Zejména 
pro menší a střední vinařství je to určitě cesta, 
jak se odlišit od konkurence, což je v  dnešní 
době pro úspěch na trhu klíčové,“ upozornil Aleš 
Paula, obchodní ředitel Colognia press. Podob-
ným způsobem je řešení využitelné třeba i pro 
reklamní a eventové agentury.

Prostřednictvím digitálního tisku mohou být vy-
tvořeny také například vícevrstvé etikety s po-
drobnými informacemi o  produktu v  několika 

P

K základním funkcím obalu patří, aby zákazníka zaujal a stal se jedním z rozhodujících faktorů pro 
nákup příslušného zboží. V kamenném obchodě je to víceméně samozřejmost, ale jakou roli 
sehrává vzhled obalu v rámci online prodeje? Může být dokonce hlavním důvodem koupě? 
Uvedenému tématu se v rámci dalšího webináře z cyklu Obalko Overtime, který proběhl 
v  pátek 16.  dubna 2021, věnovali hned tři přednášející: Martin Bělík ze společnosti 
DataLine Technology a Jiří Havránek s Alešem Paulou z firmy Colognia press.

Chci ten obal aneb 
Když obal motivuje ke koupi

Jiří H
avránek ze společnosti C

olognia pressDavid Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz
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svet_baleni

inzerce

jazycích. V případě čajů 
pro známého vý-
robce Sonnentor pak 
Colognia press realizo-
vala potisk obalů na čajové 
sáčky s  konkrétním (a  vždy 
jiným) mottem pro každý den.

„Digitální tisk není jen o tom, že daná za-
kázka je malá a využívají se variabilní data, 
ale může jít o  něco naprosto unikátního,“ 
poznamenal Martin Bělík, label & packaging 
manager ve společnosti DataLine Technology. 
V  praxi se uplatňují mimo jiné sofistikované 
bezpečnostní prvky, neviditelné barvy, speciální 
barvy i mnoho dalších pokročilých řešení.

Všechny jarní webináře zhlédnete na: 
www.obalko.cz/overtime
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Na úvod webináře, konaného v  pátek dopo-
ledne 26.  března 2021, mohli účastníci 

zhlédnout záznam vystoupení Petra 
Kaczora a  Martina Goszlera právě 

z  kongresu Obalko. Ve dvacetimi-
nutové přednášce se věnovali 

možnostem a  benefitům, 
které přináší digitální tisk 

a zejména digitální laserový 
výsek. V dnešní době by měli 

kreativci, marketéři i  grafici 
vědět, co vše digitální tisk 

a  laserový výsek nabízejí 
(nutno poznamenat, že 

u mnohých z nich tomu tak 
dosud není). K  hlavním vý-
hodám uvedených tech-
nologií patří rychlost, 
flexibilita a  úspora 
času i  nákladů. 

UDÁLOST

N

Jak digitální technologie otevírají zcela nové dimenze v oblasti výroby obalů? Na to se v rámci prvního ze série 
webinářů konaných pod hlavičkou Obalko Overtime, jež navazují na témata z lednového kongresu Obalko, zaměřili 
Petr Kaczor ze společnosti Thimm pack’n’display a Martin Goszler z kreativní agentury Fiala & Šebek.

Kreativita, flexibilita 
a rychlost: hlavní přednosti 
digitálního laserového výseku

Petr Kazcor ze společnosti T
him

m pack’n’display. 

Foto: red

náklady, ale také flexibilně, spolehlivě a rychle. 
„Ekonomický smysl dávají v  případě tohoto 
stroje především zakázky, které dokážete 
marketingově využít, případně malé zakázky, 
limitované edice, testovací kusy a  tak dále,“ 
poznamenal Petr Kaczor.

„Přínos vidíme i v určité nákladové synergii. Ve 
chvíli, kdy si můžeme takto hrát se sekundár-
ním obalem, zjednodušeně řečeno kartonem, 
vidíme velkou příležitost ušetřit náklady jinde. 
Můžeme se zbavit dalších věcí, které přinášejí 
a zvyšují náklady, jako jsou shelfstoppery a další 
způsoby komunikace přímo na regále. Doká-
žeme je ve finále oželet, protože tuto službu 
nám udělá karton, který něčím ozvláštníme, 
necháme ho vyniknout v  regále a  prodat sám 
sebe – mnohem lépe, než by to dokázal karton 
vyrobený standardní technologií, který si ne-
může dovolit takové grafické zlepšováky,“ dodal 
Martin Goszler.

Následně Petr Kaczor prezentoval vzorky obalů, 
jež vznikly prostřednictvím digitálního lasero-
vého výseku, resp. zpravidla v kombinaci s digi-
tálním tiskem. Nezřídka jde o personalizované 

obaly, tedy se jmény konkrétních osob mj. 
v případě dárkových balení. „Není to jen 

o  jmenné personalizaci, ale každý 
obal může být originál. Na obal 

můžeme dát například unikátní 
QR kód a  oslovit tak určitou 

skupinu zákazníků a sdělit 
jí informaci, která je ur-

čena pouze pro ni, 
případně s tím pra-

covat marketingově 
ve stylu soutěže nebo 

speciální nabídky,“ popsal 
Petr Kaczor.

V  závěru webináře pak pracovníci 
společnosti THIMM pack’n’display 

předvedli, jak rychle lze na stroji Highcon 
Beam 2C vyrobit obal, který z několika mož-

ností zvolili účastníci webináře. Konkrétně šlo 
o  krabičku s  barevným obrázkem hrocha, jež 
byla vyrobena během pouhých dvou minut.

Na praktických příkladech pak oba přednášející 
ukázali, jak digitální technologie změnily a dále 
mění postup při přípravě a realizaci obalů.

Na záznam prezentace z kongresu pak navázala 
„živá“ část, kterou moderoval Stanislav Břeň, 
šéfredaktor časopisů Svět balení a  Systémy 
Logistiky. Petr Kaczor, který byl připojen online 

z  výrobního závodu Thimm pack’n’display 
ve Všetatech, názorně představil unikátní 

stroj Highcon Beam 2C, určený právě 
pro digitální laserový výsek vlnité 

lepenky. Celý pracovní proces 
od návrhu až po vlastní 

výrobu probíhá digitálně, 
bez výsekových forem 

a nástrojů, které jsou 
obvykle spojeny 

se značnými 
f i n a n č n í m i 

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz
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Mohou být plastové obaly udržitelné? 
Greiner packaging Slušovice společně 

s Olmou jsou přesvědčeny, že ano. Ve 
společném webináři 30. dubna ge-

nerální ředitelé obou společností 
nastínili svůj pohled na udrži-

telnost obalů a  prezento-
vali, co spolu firmy v tomto 

směru již udělaly. Nechyběl 
ani pohled do výroby plasto-

vých obalů, protože webinář se 
uskutečnil přímo ve společnosti 

greiner packaging ve Slušovicích.

Část spotřebitelů a  firem plasty odmítá. 
„Plasty si to podle mě nezaslouží. Jde o lehký, 
odolný a cenově příznivý materiál. Něco z toho 
se proti plastům obrací, ale není to problém 
plastů, ale toho, jak s nimi nakládáme,“ říká Ivo 
Benda. A  jak se na plasty dívá Martin Krystián 
jako zástupce uživatele obalových řešení? 
„Žádný materiál – ani plast, ani sklo, nemůže 

za littering, důležitá je odpovědnost každého 
z  nás. Nízká hmotnost plastu je jeho vý-

hodou a současně i prokletím, pro-
tože nikdo neponese těžkou 

skleněnou lahev do lesa, 
aby ji tam odhodil. 

Pokud ovšem 

UDÁLOST

M

Hybridní kongres Obalko 8, který se konal 27.–28. ledna 2021, nabídl obalovým profesionálům čerstvou dávku in-
spirace. Online konference bez fyzické účasti postrádá možnost networkingu a výraznější interakce. Proto se jako 
pokračování kongresu na jaře 2021 koná celá řada webinářů pod hlavičkou Obalko Overtime. Jeden z nich byl za-
měřen na udržitelnost plastových obalů. Vystoupili v něm Ivo Benda, generální ředitel společnosti greiner packaging 
Slušovice, a Martin Krystián, generální ředitel společnosti Olma.

Plastové obaly 
si zatracení nezaslouží

vou funkci, ale zároveň přispívá k  vyztužení 
konstrukce obalu, a je tak třeba méně plastu. Na 
webináři byl dále popsán proces výroby kelímků 
a hlavní obalová řešení od greineru.

SNIŽOVAT HMOTNOST OBALŮ
Prostřednictvím obalů můžeme komunikovat se 
zákazníky a informovat je o tom, jak lze odpady 
třídit. „Vybízíme zákazníky k tomu, aby správně 
třídili, a ti to kvitují. Jsme v tomto směru aktivní, 
snažíme se spotřebitele co nejvíce edukovat, 
aby svým přístupem maximálně chránili životní 
prostředí,“ konstatuje Martin Krystián. Dodal, že 
cílem Olmy jako výrobce je z hlediska obalů sni-
žovat jejich hmotnost a používat recyklát.

Dále se na webináři mluvilo o nedostatku suro-
vin pro výrobu plastů. „Spousta výrobců omezila 
výrobu z důvodu vyšší moci. Surovin pro výrobu 
plastů je nedostatek, takže ceny polymerů dras-
ticky rostou. Jejich cena vyšplhala tak vysoko, že 
se začíná uvažovat o tom, jestli se nevyplatí do-
vážet je z Asie a z USA. To ale samozřejmě vyvo-

lává otázku, jak je to cirkulární,“ podotýká Ivo 
Benda, který věří, že se situace stabilizuje 

během příštích měsíců. Na webináři se 
hovořilo i o bioplastech, chemické 

recyklaci nebo postuživatel-
ských plastech.

přesto odhodíte pivní láhev, bude v  přírodě 
ležet tisíce let.“

KVALITNÍ OBAL CHRÁNÍ POTRAVINU DÉLE
Primární funkcí obalu je ochrana. „Snažíme 
se dělat potraviny té nejvyšší kvality, čerstvé. 
Proto potřebujeme vynikající a bezpečný obal, 
aby výrobek neměl trvanlivost tři dny, ale delší,“ 
vysvětluje Martin Krystián. Ivo Benda prezento-
val výsledky čerstvé LCA studie zaměřené na 
ekodesign a  hodnocení životního cyklu obalů 
na potraviny, kterou zpracoval tým pracovníků 
Vysoké školy chemicko-technologické, pod ve-
dením Vladimíra Kočího. Zmínil, že existují stu-
die, které porovnávají ekologické dopady obalů 
v kontextu toho, co obaly zachrání s ohledem na 
snížení plýtvání potravinami. „Je evidentní, že ve 
většině případů je uhlíková stopa obalu násobně 
nižší, než by byla uhlíková stopa vyhozené potra-
viny. U plastových obalů a mléčných výrobků to 
pak platí stoprocentně. Studie tedy prokazují, že 
kvalitně balit má smysl,“ konstatuje Ivo Benda.

Na trhu jsou nyní obaly (kelímky, vaničky) 
kombinující plast a papír, které může 

spotřebitel jednoduše oddělit 
a  vytřídit. Papír lze po-

tisknout, plní tedy 
marketingo-

Petr Neckař
petr.neckar@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Ivo Benda ze společnosti greiner 

packaging Slušovice (vpravo) 

s moderátorem Stanislavem Břeněm.

Foto
: re

d
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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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přepravují právě na dřevěných europaletách 
Epal,“ dodává Milan Kovařík.

Rozšíření dřevěných palet pomáhá i  to, že se 
vyrábějí ve více standardizovaných formátech. 
Vedle nejběžnější tzv. europalety (typ Epal 1) 
jsou rovněž palety o formátu Epal 2 (tzv. britský 
formát), Epal 3 (tzv. asijský formát) a půlpalety 
Epal 6 a Epal 7. Na trhu jsou rovněž tzv. CP palety, 

60

Každý typ palety z  hlediska materiálu má své 
výhody i nevýhody. „Přestože provozní a po-

řizovací náklady jsou rozdílné, jde prioritně 
o jejich využití a často nemožnost za-

měnitelnosti. Papírové jsou lehké, 
ale neopravitelné. Kovové palety 

používá ten, kdo chce mani-
pulovat velké těžké náklady, 
pořizovací náklady jsou 

vyšší, životnost relativně 
velká. Plastové palety jsou žá-

dány zákazníky do provozů nároč-
ných na čistotu,“ nastiňuje základní 

rozdíly v  použití Robert Háp, jednatel 
společnosti Herus. Hlavní přednosti dře-

věných palet pak podle něj spočívají zejména 
v  příznivých pořizovacích nákladech, snadné 
opravitelnosti i recyklovatelnosti.

Dřevěné 
palety jsou 
klasika, plast je 
„skokanem roku“

TRANSPORTNÍ BALENÍ

K

Efektivita využití palet v logistických tocích souvisí do značné míry s tím, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Nejčastěji 
používané jsou palety dřevěné, ale uplatnění nacházejí i plastové, kovové nebo papírové. Zejména plast je v poslední 
době pro výrobu palet stále vyhledávanějším materiálem.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

DŘEVO JAKO TRVALKA
Přepravní palety ze dřeva jsou celosvětově nej-
rozšířenější. Pouze europalet Epal je v  oběhu 
přes 600 milionů kusů. „Palety se vyrábějí ze 
dřeva, které by jinak nenašlo jiné průmyslové vy-
užití, například je nevhodné pro výrobu nábytku, 
a bylo by ihned určeno k likvidaci, například spá-
lení,“ vysvětluje Milan Kovařík, výkonný ředitel 
Zemského výboru Epal pro Českou a  Sloven-
skou republiku. Stejně jako papírové obaly jsou 
tyto palety snadno likvidovatelné a  přírodou 
zpětně akceptovatelné. Ze dřeva se také vyrábí 
nepřeberná řada obalů v různých formách pro-
vedení – překližkové, z OSB desek, celodřevěné 
a  další. „Dřevěné palety se používají naprosto 
ve všech sektorech průmyslu i  logistiky. V této 
souvislosti bych rád zmínil, že po celé Evropě se 

vakcíny proti nemoci covid-19 
s  regulovanou teplotou 
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Pavel Todt
provozní ředitel
Rohlik.cz

„ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO 
ODBĚRU PALET“
Společnost Rohlik.cz využívá zá-
kladní velikostní typ palet o rozměrech 
120 × 80 centimetrů. V našich skladech 
využíváme standardní europalety, kde 
buď evidujeme paletové konto s našimi 
dodavateli, nebo palety na místě příjmu 
vyměňujeme. Dále využíváme s  někte-
rými dodavateli palety CHEP, kde je za-
jištěn zpětný odběr palet z našich lokalit 
po dodávce zboží.
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přepravují právě na dřevěných europaletách 
Epal,“ dodává Milan Kovařík.

Rozšíření dřevěných palet pomáhá i  to, že se 
vyrábějí ve více standardizovaných formátech. 
Vedle nejběžnější tzv. europalety (typ Epal 1) 
jsou rovněž palety o formátu Epal 2 (tzv. britský 
formát), Epal 3 (tzv. asijský formát) a půlpalety 
Epal 6 a Epal 7. Na trhu jsou rovněž tzv. CP palety, 
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Každý typ palety z  hlediska materiálu má své 
výhody i nevýhody. „Přestože provozní a po-

řizovací náklady jsou rozdílné, jde prioritně 
o jejich využití a často nemožnost za-

měnitelnosti. Papírové jsou lehké, 
ale neopravitelné. Kovové palety 

používá ten, kdo chce mani-
pulovat velké těžké náklady, 
pořizovací náklady jsou 

vyšší, životnost relativně 
velká. Plastové palety jsou žá-

dány zákazníky do provozů nároč-
ných na čistotu,“ nastiňuje základní 

rozdíly v  použití Robert Háp, jednatel 
společnosti Herus. Hlavní přednosti dře-

věných palet pak podle něj spočívají zejména 
v  příznivých pořizovacích nákladech, snadné 
opravitelnosti i recyklovatelnosti.

Dřevěné 
palety jsou 
klasika, plast je 
„skokanem roku“

TRANSPORTNÍ BALENÍ

K

Efektivita využití palet v logistických tocích souvisí do značné míry s tím, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Nejčastěji 
používané jsou palety dřevěné, ale uplatnění nacházejí i plastové, kovové nebo papírové. Zejména plast je v poslední 
době pro výrobu palet stále vyhledávanějším materiálem.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

DŘEVO JAKO TRVALKA
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užití, například je nevhodné pro výrobu nábytku, 
a bylo by ihned určeno k likvidaci, například spá-
lení,“ vysvětluje Milan Kovařík, výkonný ředitel 
Zemského výboru Epal pro Českou a  Sloven-
skou republiku. Stejně jako papírové obaly jsou 
tyto palety snadno likvidovatelné a  přírodou 
zpětně akceptovatelné. Ze dřeva se také vyrábí 
nepřeberná řada obalů v různých formách pro-
vedení – překližkové, z OSB desek, celodřevěné 
a  další. „Dřevěné palety se používají naprosto 
ve všech sektorech průmyslu i  logistiky. V této 
souvislosti bych rád zmínil, že po celé Evropě se 
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„ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO 
ODBĚRU PALET“
Společnost Rohlik.cz využívá zá-
kladní velikostní typ palet o rozměrech 
120 × 80 centimetrů. V našich skladech 
využíváme standardní europalety, kde 
buď evidujeme paletové konto s našimi 
dodavateli, nebo palety na místě příjmu 
vyměňujeme. Dále využíváme s  někte-
rými dodavateli palety CHEP, kde je za-
jištěn zpětný odběr palet z našich lokalit 
po dodávce zboží.
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které jsou určeny speciálně pro použití v che-
mickém průmyslu. Nejrozšířenější druh dřevě-
ných palet ovšem jednoznačně představuje tzv. 
europaleta s rozměry 120 × 80 cm a nosností až 
1500 kg.

„Dřevo je historickým standardem pro palety, 
a to z velmi dobrých důvodů: poskytuje vhod-
nou rovnováhu mezi funkčností a náklady. Může 
být vysoce udržitelné, pokud je správně spravo-
váno,“ upozorňuje Michael Archer, market deve-
lopment director ve společnosti CHEP.

Výrobní cena palet ze dřeva je oproti ostatním 
materiálům používaným na výrobu palet nižší. 
„Při jejich výrobě se nepoužívají fosilní paliva. 
Navíc dřevo je snadno recyklovatelné a  je ob-
novitelným zdrojem. V porovnání s plastovými 
a  kovovými paletami jsou hůře omyvatelné 
a mohou navlhnout v případě nesprávného skla-
dování, avšak jsou obecně lépe opravitelné. Je 
nutné dbát na jejich kvalitu, aby nedošlo ke zra-
nění (třísky a podobně), případně pozastavení 
automatizovaného výrobního systému v  pří-
padě nekvalitní dřevěné palety,“ podotýká Sla-
vomír Sýkora, commercial & asset manager CZ/
SK/HU ve společnosti LPR – La Palette Rouge. Za 
zmínku stojí i certifikace PEFC, jež zaručuje, že 
dřevěné palety pocházejí z lesů obhospodařo-
vaných trvale udržitelným způsobem.

V některých aspektech se paletám ze dřeva po-
dobají papírové palety, které se vyrábějí z vlnité 
lepenky nebo nasávané papíroviny. Vyznačují 
se nízkou pořizovací cenou, nízkou hmotností 
i nízkou nosností (do 250 kg). „Jsou citlivé na vlh-
kost a obecně jejich skladovací podmínky jsou 
náročnější,“ konstatuje Slavomír Sýkora.

Kovové palety se vyrábějí z  oceli nebo hliníku. 
V  porovnání s  plastovou a  dřevěnou paletou 
jsou odolnější vůči fyzikálním i chemickým vli-

vům. Používány jsou nezřídka ve formě ohra-
dových/klecových palet – tzv. gitterboxů. 

„Tyto přepravní obaly se využívají nej-
častěji v autoprůmyslu pro přepravu 

kusového zboží, například těž-
kých kovových součás-

tek a dílů,“ popisuje 
Milan Kovařík.

PLAST NA VZESTUPU
Zvyšující se oblibu i míru rozšíření zaznamená-
vají plastové palety. Poměrně dlouhá životnost 
a  odolnost dělá z  těchto palet vhodnou volbu 
co do poměru ceny a výkonu, která je navíc tím 
vyšší, čím více se daří uzavřít jejich cirkulaci (uza-
vřený oběh), jak poznamenává Patrik Luxem-
burk, jednatel společnosti Stabilplastik. „Některá 
odvětví se bez plastových palet už neobejdou 
a právě díky své ekonomičnosti a ekologičnosti 
nacházejí stále širší uplatnění v logistice,“ objas-
ňuje dále s tím, že plastové palety jsou vhodné 
i pro export zboží. Není zapotřebí je chemicky ani 
tepelně upravovat – rezistentní vůči hmyzu, plís-
ním a většině chemikálií jsou již ze své podstaty.

Vybrané retailové řetězce přecházejí na plas-
tové palety (např. francouzský Carrefour), a ně-
které dokonce disponují vlastní výrobou těchto 
palet. Podle Patrika Luxemburka stojí v  tomto 
směru aktuálně na špici skupina Schwarz (Lidl), 
která pro výrobu plastových palet částečně vy-
užívá plastový odpad ze svých prodejen. Mimo 
jiné díky svému stálému tvaru nacházejí plas-
tové palety využití i v automatizovaných provo-
zech, které získávají širší uplatnění nejen kvůli 
růstu celkového objemu přepravovaného zboží, 
ale i z důvodu rostoucí ceny a chybovosti lidské 

manuální práce.

Kombinaci výhod plastových palet a vy-
užívání odpadů jako zdrojů v  sobě 

spojují plastové palety vyráběné 
zcela či z velké části z plasto-

vého odpadu. Tyto palety 
jednak šetří primární 

zdroje (odpady není 
třeba těžit) a  jed-

nak mají i  ně-
které z výhod 

plastových palet z primárních plastů, jako jsou 
trvanlivost, odolnost a  dlouhá životnost. Vý-
hodou některých pak je i  jejich opakovatelná 
recyklace, čímž se splňují principy oběhového 
hospodářství (cirkulární ekonomika). „Jejich ne-
výhodou je vyšší hmotnost, než mají ‚čistoplas-
tové‘ palety, a počáteční odér, který postupem 
času odezní,“ doplňuje Patrik Luxemburk. Vyšší 
hmotnost vynahrazuje jejich zvýšená odolnost 
a nosnost, která u palet z primárních plastů bývá 
někdy „doháněna“ ocelovou výztuží, snižující 
ovšem možnost jejich recyklovatelnosti.

Do budoucna můžeme podle Michaela Archera 
očekávat, že s postupným zdokonalováním 
technologií a infrastruktury pro získávání vy-
soce kvalitních recyklovaných plastů se plast 
stane pro palety ještě atraktivnějším materiá-
lem. „Vše bude záviset na potřebách dodava-

telského řetězce,“ shrnuje Michael Archer 
a dodává, že ještě důležitější než vlastní 

materiál je použití, které se mu dává. 
Opakovaně použitelné palety jsou 

udržitelnější a efektivnější než 
platformy na jedno použití.

David Strnad
vedoucí Logistiky 
značky Škoda
Škoda Auto

„EKONOMICKÝ PŘÍNOS 
I EKOLOGIE“
Logistika značky Škoda využívá různé 
typy palet, které lze rozdělit podle pou-
žitého materiálu při výrobě na kovové, 
plastové nebo dřevěné. Dále podle 
vlastníka na obaly v majetku společnosti 
Škoda Auto a  univerzální obaly, které 
nakupuje koncern nebo koncernové 
značky. Hlavními zásadami jsou ekono-
mický přínos, tedy maximální využití pa-
lety, univerzálnost a ekologický přístup, 
tedy použití recyklovatelných materiálů 
při výrobě palety.

Foto: Epal

 Foto: CHEP
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Situace na trhu s  dřevěnými paletami 
v  Česku a  na Slovensku i  v  celé Evropě 
je velmi nestabilní. Palet je nedostatek 
a ceny jsou rekordně vysoké. Vyzpovídali 
jsme Dennise Maschmeyera, předního ně-
meckého odborníka na palety, abychom 
se seznámili s jeho pohledem na součas-
nou situaci. Zároveň jsme zjišťovali, jak 
jeho společnost PackLogX, která provo-
zuje internetovou paletovou platformu, 
plánuje pomoci českému a  slovenskému 
trhu, na který aktuálně vstupuje.

JAK VNÍMÁTE SOUČASNOU SITUACI NA 
TRHU S PALETAMI V RÁMCI EVROPY?
Celková situace na evropském trhu s paletami 
je velmi napjatá. Ceny dřeva stále rostou a do-
stupnost palet je velmi nízká. Mnoho průmys-
lových společností navíc navýšilo své paletové 
zásoby. Důsledkem je, že použitých europalet 
a  jednocestných palet je dnes nedostatek. 
Ceny rostou na týdenní, a dokonce i denní bázi. 
Přitom až donedávna byly ceny druhořadé 
a mezi nejdůležitější aspekty patřily schopnost 
a spolehlivost doručení. 

KTERÉ TYPY PALET JSOU AKTUÁLNĚ 
NEJVÍCE POPTÁVANÉ A Z JAKÝCH 
ODVĚTVÍ A OBORŮ?
Nejžádanější paletou je stále dřevěná europa-
leta od EPAL nebo UIC. Díky své mezinárodní 
směnitelnosti se europaleta stále těší velké po-
pularitě. Velmi oblíbené jsou však také jedno-
cestné palety na míru se stejnými rozměry jako 
europalety, tedy 1200 × 800 mm. Ceny jsou 
nižší a  dostupnost vyšší. Pokud klient nemusí 
sdílet palety se svým logistickým partnerem 
nebo zákazníkem, může být dobrou volbou 
jednocestná paleta. Potravinářství, farmacie 
a  další podobná odvětví většinou používají 
nové europalety a  pro některé aplikace také 
plastové palety. 

JE PRO FIRMU VÝHODNĚJŠÍ POŘÍDIT 
SI VLASTNÍ PALETY, NEBO VYUŽÍVAT 
PALETOVÝ POOLING?
To je otázka potřeby flexibility na straně kon-
krétního uživatele. Výměnný systém je určitě 
nejpopulárnější. Pro klienty s mnoha lokalitami 
a  kontaktními místy může být pooling výho-
dou. Pro klienty, kteří většinou používají jedno-
cestné palety nebo pouze nové europalety, je 
zase vhodnější nákup a vlastnictví. 

JAK SE PROMĚŇUJE ZÁJEM O PALETY 
VE SVĚTLE POSTUPUJÍCÍ ROBOTIZACE 
VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH 
PROCESŮ?
Nové automatické linky s lasery zvyšují po-
ptávku po vysoce kvalitních paletách. Stroje 
totiž na paletách detekují dokonce i  malé 
praskliny a třísky. Někteří klienti jsou tak ochotni 
zaplatit více za kvalitní palety než riskovat za-
stavení stroje vlivem poškozených kusů. Podle 
našich nejaktuálnějších poznatků zákazníci 
také více poptávají palety s nízkou zbytkovou 
vlhkostí, u nichž je sníženo riziko vzniku plísní. 

KAM SMĚŘUJE VÝVOJ V OBLASTI 
IDENTIFIKACE PALET V RÁMCI 
DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE?
Data generovaná pohybem palety se stávají 
stále důležitějšími. Palety mohou být vyba-
veny čárovými kódy, QR kódy nebo aktivními či 
pasivními transpondéry. Osobně si myslím, že 
identifikace palet je budoucnost. Každý rok se 
ztratí tisíce palet a nové technologie a projekty 
mohou tyto ztráty výrazně snížit a  tím šetřit 
peníze. 

PACKLOGX PŘICHÁZÍ NA ČESKÝ 
A SLOVENSKÝ TRH NOVĚ. JAK CHCETE 
POMOCI MÍSTNÍM FIRMÁM? 
PackLogX vznikl v  roce 2020 a  v  současné 
době pracuje s partnerskou sítí přibližně 200 
dodavatelů. Naším hlavním cílem je propojit 
poptávky po paletách s dodavateli palet, a to 
digitálním způsobem. Proto jsme vyvinuli ná-
kupní platformu. Zejména v těchto náročných 
a  bouřlivých dnech těžíme z  naší široké part-
nerské sítě. Je pravda, že na českém a sloven-
ském trhu jsme zcela noví. Vidíme zde velký 
potenciál a snažíme se najít nové partnery pro 
spolupráci, a  to jak na straně dodavatele, tak 
na straně klienta. Naším cílem je zde etablovat 
značku PackLogX.

JAKÉ JSOU VÝHODY SPOLUPRÁCE 
UŽIVATELE I DODAVATELE?
Díky naší platformě mohou dodavatelé snadno 
spravovat své prodejní procesy. Už nemusí 
nikam zbytečně volat. Na platformě pak vidí 
konkrétní požadavky klientů. Mohou filtrovat 
podle typu produktu – europalety, jednocestné 
palety, CP palety a tak dále. Stejně tak mohou 
volit mezi novou a  použitou paletou. Dodají 
cenu a datum nabídky. 

Následně je klient informován o nové nabídce, 
kterou může přijmout, odmítnout nebo vyjed-
návat o podmínkách. To znamená, že klient au-
tomaticky získává přístup k nabídce naší široké 
sítě PackLogX, a to na základě jedné poptávky. 
Už není nutné posílat stovky nestrukturova-
ných poptávkových či nabídkových e-mailů. 
Na naší platformě PackLogX všichni partneři 
na první pohled vidí své nabídky, poptávky 
a  objednávky. A  klíčovou výhodou pro klienty 
a dodavatele je fakt, že s PackLogXem uzavřou 
jedinou smlouvu a mají jednu kontaktní osobu. 
Výhodou také je, že máme zákaznický tým pro 
dotazy klientů. Za neméně důležité pak pova-
žuji, že dodavatelé dostávají zaplaceno včas. 

PackLogX by měl být první adresou, která 
 člověka napadne, pokud hledá transportní 
obaly. Nákup a prodej by měl být co nejjedno-
dušší a nejefektivnější pro klienty i dodavatele. 
V PackLogXu uděláme vše pro to, abychom se 
stali spolehlivým a známým partnerem.

JAK ZVLÁDNOUT 
PALETOVOU BOUŘI 
DÍKY DIGITÁLNÍM ŘEŠENÍM

Dennis Maschmeyer
director

PackLogX GmbH
www.packlogx.com
info@packlogx.com
tel.: +49-1522-2649996
tel.: +49-2045-8988850
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které jsou určeny speciálně pro použití v che-
mickém průmyslu. Nejrozšířenější druh dřevě-
ných palet ovšem jednoznačně představuje tzv. 
europaleta s rozměry 120 × 80 cm a nosností až 
1500 kg.

„Dřevo je historickým standardem pro palety, 
a to z velmi dobrých důvodů: poskytuje vhod-
nou rovnováhu mezi funkčností a náklady. Může 
být vysoce udržitelné, pokud je správně spravo-
váno,“ upozorňuje Michael Archer, market deve-
lopment director ve společnosti CHEP.

Výrobní cena palet ze dřeva je oproti ostatním 
materiálům používaným na výrobu palet nižší. 
„Při jejich výrobě se nepoužívají fosilní paliva. 
Navíc dřevo je snadno recyklovatelné a  je ob-
novitelným zdrojem. V porovnání s plastovými 
a  kovovými paletami jsou hůře omyvatelné 
a mohou navlhnout v případě nesprávného skla-
dování, avšak jsou obecně lépe opravitelné. Je 
nutné dbát na jejich kvalitu, aby nedošlo ke zra-
nění (třísky a podobně), případně pozastavení 
automatizovaného výrobního systému v  pří-
padě nekvalitní dřevěné palety,“ podotýká Sla-
vomír Sýkora, commercial & asset manager CZ/
SK/HU ve společnosti LPR – La Palette Rouge. Za 
zmínku stojí i certifikace PEFC, jež zaručuje, že 
dřevěné palety pocházejí z lesů obhospodařo-
vaných trvale udržitelným způsobem.

V některých aspektech se paletám ze dřeva po-
dobají papírové palety, které se vyrábějí z vlnité 
lepenky nebo nasávané papíroviny. Vyznačují 
se nízkou pořizovací cenou, nízkou hmotností 
i nízkou nosností (do 250 kg). „Jsou citlivé na vlh-
kost a obecně jejich skladovací podmínky jsou 
náročnější,“ konstatuje Slavomír Sýkora.

Kovové palety se vyrábějí z  oceli nebo hliníku. 
V  porovnání s  plastovou a  dřevěnou paletou 
jsou odolnější vůči fyzikálním i chemickým vli-

vům. Používány jsou nezřídka ve formě ohra-
dových/klecových palet – tzv. gitterboxů. 

„Tyto přepravní obaly se využívají nej-
častěji v autoprůmyslu pro přepravu 

kusového zboží, například těž-
kých kovových součás-

tek a dílů,“ popisuje 
Milan Kovařík.

PLAST NA VZESTUPU
Zvyšující se oblibu i míru rozšíření zaznamená-
vají plastové palety. Poměrně dlouhá životnost 
a  odolnost dělá z  těchto palet vhodnou volbu 
co do poměru ceny a výkonu, která je navíc tím 
vyšší, čím více se daří uzavřít jejich cirkulaci (uza-
vřený oběh), jak poznamenává Patrik Luxem-
burk, jednatel společnosti Stabilplastik. „Některá 
odvětví se bez plastových palet už neobejdou 
a právě díky své ekonomičnosti a ekologičnosti 
nacházejí stále širší uplatnění v logistice,“ objas-
ňuje dále s tím, že plastové palety jsou vhodné 
i pro export zboží. Není zapotřebí je chemicky ani 
tepelně upravovat – rezistentní vůči hmyzu, plís-
ním a většině chemikálií jsou již ze své podstaty.

Vybrané retailové řetězce přecházejí na plas-
tové palety (např. francouzský Carrefour), a ně-
které dokonce disponují vlastní výrobou těchto 
palet. Podle Patrika Luxemburka stojí v  tomto 
směru aktuálně na špici skupina Schwarz (Lidl), 
která pro výrobu plastových palet částečně vy-
užívá plastový odpad ze svých prodejen. Mimo 
jiné díky svému stálému tvaru nacházejí plas-
tové palety využití i v automatizovaných provo-
zech, které získávají širší uplatnění nejen kvůli 
růstu celkového objemu přepravovaného zboží, 
ale i z důvodu rostoucí ceny a chybovosti lidské 

manuální práce.

Kombinaci výhod plastových palet a vy-
užívání odpadů jako zdrojů v  sobě 

spojují plastové palety vyráběné 
zcela či z velké části z plasto-

vého odpadu. Tyto palety 
jednak šetří primární 

zdroje (odpady není 
třeba těžit) a  jed-

nak mají i  ně-
které z výhod 

plastových palet z primárních plastů, jako jsou 
trvanlivost, odolnost a  dlouhá životnost. Vý-
hodou některých pak je i  jejich opakovatelná 
recyklace, čímž se splňují principy oběhového 
hospodářství (cirkulární ekonomika). „Jejich ne-
výhodou je vyšší hmotnost, než mají ‚čistoplas-
tové‘ palety, a počáteční odér, který postupem 
času odezní,“ doplňuje Patrik Luxemburk. Vyšší 
hmotnost vynahrazuje jejich zvýšená odolnost 
a nosnost, která u palet z primárních plastů bývá 
někdy „doháněna“ ocelovou výztuží, snižující 
ovšem možnost jejich recyklovatelnosti.

Do budoucna můžeme podle Michaela Archera 
očekávat, že s postupným zdokonalováním 
technologií a infrastruktury pro získávání vy-
soce kvalitních recyklovaných plastů se plast 
stane pro palety ještě atraktivnějším materiá-
lem. „Vše bude záviset na potřebách dodava-

telského řetězce,“ shrnuje Michael Archer 
a dodává, že ještě důležitější než vlastní 

materiál je použití, které se mu dává. 
Opakovaně použitelné palety jsou 

udržitelnější a efektivnější než 
platformy na jedno použití.

David Strnad
vedoucí Logistiky 
značky Škoda
Škoda Auto

„EKONOMICKÝ PŘÍNOS 
I EKOLOGIE“
Logistika značky Škoda využívá různé 
typy palet, které lze rozdělit podle pou-
žitého materiálu při výrobě na kovové, 
plastové nebo dřevěné. Dále podle 
vlastníka na obaly v majetku společnosti 
Škoda Auto a  univerzální obaly, které 
nakupuje koncern nebo koncernové 
značky. Hlavními zásadami jsou ekono-
mický přínos, tedy maximální využití pa-
lety, univerzálnost a ekologický přístup, 
tedy použití recyklovatelných materiálů 
při výrobě palety.

Foto: Epal

 Foto: CHEP
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Vakuové balení pro čerstvé i upravované potraviny přináší 
produktu i spotřebitelům řadu benefitů, a to především 
v podobě prodloužení jejich trvanlivosti při zacho-
vání veškerých kvalitativních parametrů potra-
viny. Výhodou je, že ho lze provozovat jak na 
jednodušších strojích, tak i v podobě inte-
grace na lince.
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Moderní technologie s  vysokým akcentem 
na hygienu a výkon vytváří v obalu, nejčas-

těji v podobě sáčku či misky, nejenom 
vhodné prostředí pro prodloužení 

čerstvosti, ale udržuje v  něm 
veškeré vitaminy, minerály 

a živiny.  Vakuo vé balení eli-
minuje množení bakterií, 

zachovává potravině 
originální chuť a  při 

skladování zabraňuje 
šíření pachů v  chladicích 

boxech či mrazácích.

PŘICHÁZÍ ÉRA 
BEZKOMOROVÝCH 

BALIČEK?
Trendem jsou také baličky integrované do plně 

automatizovaných linek. Tendence v  podobě 
důrazu na integraci vakuových baliček do auto-
matizovaných linek, snížení počtu operátorů na 
balicích linkách či automatizované nebo usnad-
něné vkládání produktů do sáčků předcházející 
vakuovému balení potvrzuje Jan Müller, account 
manager Czech Republic / Slovakia ve společ-
nosti Cryovac Brand Food Packaging.

Podle něj se určitě nezmění význam a zastou-
pení vakuového balení pro tradiční oblasti 

balení masa, masných výrobků a  sýrů. 
„S  ohledem na dlouhou trvanli-

vost vakuově balených potra-
vin a nízkou tloušťku teplem 
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Češi při nákupech stále více 
preferují udržitelnost! 
Ale to už dávno víte, protože jsme o tom psali 
na stránkách Světa balení již 22. dubna 2021.

Jde to jednoduše 
i z mobiluVy nečtete stránky Světa balení? 

Sledujte www.svetbaleni.cz
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(LDPE) či smrštitelné sáčky s vysokou 
mechanickou odolností a  sou-
časně s redukovanou tloušťkou 
materiálu.“

Multivac v  souvislosti 
s papírem prezentuje nyní 
novou technologii kom-
pletní řady balicích strojů 
pro balení na papír, a  to jak 
u  průtažných strojů, tak u  strojů 
pro balení do prefabrikovaných misek. 
„Naše další novinky se týkají obalových ma-
teriálů, především recyklovatelných materiálů. 
Zajímavou novinkou je multifunkční obalový 
materiál MultiCook. Jedná se o vakuový sáček 
nebo fólii, ve kterém můžete zakoupený pro-
dukt upéct v troubě nebo na kontaktním grilu,“ 
říká Martin Londin. V neposlední řadě Multivac 
cílí na automatizaci a robotizaci. Využití někte-
rých typů balení má i segmentový přesah, ne-
chybějí v něm ani komorové stroje Multivac série 
TC vhodné do čistých prostor, především pro 
balení zdravotnických potřeb a léčiv. Tyto stroje 
lze vybavit tak, aby mohly být produkty baleny 
v  modifikované atmosféře a  s  kontrolovaným 
zbytkovým obsahem kyslíku. Trvale vyhřívané 

Jan Müller
account manager Czech Republic / 
Slovakia
Cryovac Brand Food Packaging

„PRO POTRAVINÁŘSKÉ 
GIGANTY JE 
AUTOMATIZACE 
NEZBYTNÁ“
Našimi klienty jsou větší potravinářské 
závody, které jednoznačně investují do 
automatizace celých linek. Důraz kladou 
hlavně na automatický pohyb produktu 
na vstupu i  výstupu a  jeho vkládání do 
sáčku a  snížení počtu operátorů. Digi-
talizace na úrovni uživatelsky jedno-
duchého ovládání, sběru dat a  řízení 
velkých linek je dnes nezbytná. Požado-
vaná úroveň digitalizace však ještě není 
na úrovni jiných průmyslových oborů, 
jako například automotive.

a tepelně monitorované zatavování (TC) pod-
poruje validaci procesů balení.

K nejprodávanějším strojům střední třídy spo-
lečnosti Vac Star patří v  současnosti jedno-
komorová vakuová balička S−215. Použitelný 
rozměr sáčků je 350 × 400  mm. Parametrové 
rozměry komory (380 × 360 × 170  mm) jsou 
vhodné pro další využití při vaření ve vakuu. Vac 
Star v  souvislosti s  vakuovým balením hojně 
propaguje i  metodu pomalého a  šetrného va-
ření sous-vide.

Vakuové baličky potravin Henkovac, které do-
dává na náš trh společnost Baltech, jsou vhodné 
pro výrobce a  prodejce potravin, restaurace, 
pohostinství, stravovací služby, řeznictví i mlé-
kárny. Stroje charakterizuje jednoduchá obsluha 
a údržba či optimální životnost. Technologie je 
dodávána od strojních přes mobilní až k dvouko-
morovým variantám, které mohou být vybaveny 
externí vakuovou vývěvou Busch i poloautoma-
tickým nebo automatickým pohybem víka pro 
ještě efektivnější výrobu.

I  když ještě před 20 lety byla společnost So-
larm známa jako výrobce klipsů určených pro 
uzavírání plastových sáčků v masném a mléká-
renském průmyslu, v současnosti její sortiment 
obsahuje i vakuovačky, mezi nimi značky Mvac 
a Henkelman. V portfoliu je však i Olympia Pro 
(Tecnovac), poloautomatická vakuová svářečka 
táců. Zde se horní odvíjení a převíjení fólie pro-
vádí pomocí integrovaného motorizovaného 
válce. Počet komor na podnosu závisí na rozmě-
rech podnosu. Řízení hodnoty vakua a plynu se 
provádí pomocí elektrického snímače a zařízení 
může mít další rozšiřující integrace.

Foto: M
ultivac
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inzerce

smrštitelných materiálů naopak věříme v  ros-
toucí význam v době zaměřené na udržitelnost. 
Oproti jiným formátům balení na hluboko-
tažných baličkách vykazují smrštitelné sáčky 
úsporu hmotnosti plastů i  přes 50 procent,“ 
vysvětluje Jan Müller a dodává: „S ohledem na 
současné legislativní změny v  obalové oblasti 
je vývoj přizpůsobený recyklovatelnosti flexibil-
ních obalů, snížení tloušťky materiálů, materiá-
lové a technologické úpravě pro mechanickou 
recyklaci. Například u skinového balení jsou dále 
širší možnosti využití recyklátů, PET a monoma-
teriálů pro následnou recyklaci.“

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY 
A PAPÍR JSOU V KURZU
Tlaky na automatizaci, ale hlavně udržitelnost 
potvrzuje i  Martin Londin, obchodní zástupce 
společnosti Multivac: „Z  důvodu výrazného 
tlaku na ekologii nabízíme velké množství 100% 
recyklovatelných plastových materiálů, kom-
postovatelných materiálů nebo papírové obaly. 
U obalů, které není možné nahradit recyklovatel-
ným obalem, pracují naši dodavatelé na redukci 
tloušťky materiálu se zachováním stávajících 
vlastností, jako je pevnost.“

V Multivacu potvrzují i růst poptávky po potiště-
ných nebo multifunkčních materiálech. Změny 
jsou zaznamenány i v souvislosti s covidem-19, 
kdy vzrostly požadavky na balení všech druhů 
potravin. Se zvyšujícím se požadavkem na balené 
produkty se zároveň zvyšují i požadavky na vý-
konnost technologií a výslednou balicí kapacitu.

ŠIROKÁ ŠKÁLA NOVINEK
Podívejme se na některé zajímavé produk-
tové inovace. U vakuových balicích strojů nyní 
prezentuje novinku společnost Sealed Air – 
bezkomorovou baličku s  kontinuálním tokem 
balených produktů Cryovac SVS45. Podle vý-
robce se vyznačuje šetrným průběhem vakua 
a  rychlostí balení různých formátů. Postupně 
dosažená úroveň vakua zajišťuje například 
u  sýrů zachování jejich struktury a  zároveň 
chuťových vlastností. „V součinnosti s předřa-
zeným automatizovaným strojem pro vkládání 
produktů do fólie, ze které stroj sám vyrábí sáčky 
s vloženým produktem, již máme první úspěšné 
instalace například u velkých sýráren v Polsku,“ 
říká Jan Müller. „Mezi obalové novinky pak lze 
zahrnout smrštitelné sáčky přizpůsobené pro 
recyklaci s  jednodruhovým kódem obalu 4 
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