
Metal forever!
Hliník nahrává 
téměř stoprocentní 
recyklovatelnosti obalů.

Čtěte na str. 36
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Papírové 
obaly 
excelovaly
V rámci Obalu roku 2021 
bylo oceněno téměř 
šest desítek obalů 
a obalových řešení. 
Mezi nejúspěšnější 
firmy se zařadily Thimm 
The Highpack Group 
a Smurfit Kappa. Vítězné 
exponáty lze přihlásit 
do celosvětové obalové 
soutěže WorldStar 
Packaging Awards. 

Cena: 120 Kč

Č. 112 – 7–9/2021

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků
5216

Příběh (ne)
obyčejných 
kelímků
Pokud otočíte kelímek 
od jogurtu, v mnoha 
případech na dně nalez-
nete drobnou zkratku 
počátečních písmen 
firmy Greiner Packaging 
International. Podívali 
jsme se do závodu, kde 
se ročně vyrobí až dvě 
miliardy plastových 
obalů s „podpisem“ gpi. 

Hledání toho správného 
obalu může připomínat 
pátrání po pověstném 
Svatém grálu. Když už 
jste na dosah, přijde ne-
čekaná komplikace. „Ale 
pokud máte firmu, musí 
vás bavit i ty průšvihy,“ 
říká Jana Stránská, ob-
chodní ředitelka společ-
nosti Ryor. 

Obal musí 
být „čučavý“ 
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Kompletní 

program uvnitř 

čísla

Hlavní téma:
Tři dimenze 

obalu
14.–15. 10. 2021 

Praha 
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DACHSER Contract Logistics

SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

DACHSER Contract Logistics přináší komplexní řešení dodavatelského řetězce
prostřednictvím globální přepravní sítě, efektivního skladování, služeb s přidanou
hodnotou, individuálního poradenství a integrovaných informačních systémů.
Profitujte z dokonalé kombinace našich služeb.

www.dachser.cz

240x340mm_budoucnost.indd   1 18.8.2021   11:52:48
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ÚVODNÍK
Č. 112 – 7–9/2021

Před nějakými patnácti dvaceti lety mnoho zástupců firem na českém trhu říkalo, že chtějí náročného 
zákazníka. Ty správně dynamické společnosti s progresivním vedením opakovaly, že nic jim nepřináší 
takové potěšení jako dávat víc svým klientům. Firmy měly kapacity a možnosti, relativně nízké náklady, trh 
rostl, legislativní nároky byly snesitelné a marže docela pěkné. 

Možná špatně poslouchám, ale dnes se mi zdá, že to volání po náročném zákazníkovi neslyším. Nebo zaniklo 
v ohlušujícím rachotu velmi kompetentních požadavků oněch zákazníků a spotřebitelů, které kdysi firmy chtěly 
kultivovat, nebo rovnou vychovávat. V  tomto vývoji sehrála naprosto zásadní roli 
finanční krize před více než deseti lety. Tehdy se – a možná to nebylo vůbec 
potřeba – škrtalo na všech frontách. Počínaje státem přes podniky 
a  konče domácnostmi. Trvalo to docela dlouho, zákazníci 
nahlédli, za co lze a nelze ve skutečnosti vyrábět a dodávat, 
a tak v mnoha oborech poklesly marže nikoliv krátkodobě, 
ale nastálo. K tomu posílily automatizace a digitalizace, které 
přinášejí úplně nový rozměr, zpřísnily se nejrůznější 
požadavky a  normy a  logicky poklesly marže 
těch, kteří nechtěli nebo nemohli investovat 
do inovací. 

Pandemii, která postihla různá odvětví, zatím 
necharakterizuje škrtání, nýbrž rozdávání 
do mnoha stran. Ekonomický kolaps, který 
mnozí vloni předvídali, se zatím nedostavil. 
Nicméně netřeba pochybovat o  tom, že 
současné dění bude mít opět „dějinotvorné“ 
dopady, které změní celou „hru“. Jestli to bude 
posun do vyššího „levelu“, nebo „game over“ pro 
významnou část firem či pro stát, uvidíme opět až po čase. 

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

VYŠŠÍ LEVEL, NEBO GAME OVER? 
UKÁŽE ČAS

* 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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Detaily
 najdete na našem webu svetbaleni.c
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TECHNOLOGIE
Kartonovací stroje 

vyžadují kvalitní obaly

NA NÁVŠTĚVĚ
Příběh (ne)obyčejných kelímků TRANSPORTNÍ

    BALENÍ
Jak na antikorozní
      a antistatickou 
             ochranu produktů

BENCHMARKING
Horizontální flowpack: 

Celkový výkon záleží na míře 
automatizace balení

TISK A ZNAČENÍ
Ofsetová kvalita zůstává

 tiskovým standardem

OBSAH

OBOROVÉ ŘEŠENÍ
Nápojové obaly směřují

k cirkulárnímu kolečku

PRŮZKUM
Obal na třetím místě při výběru novinek

UDRŽITELNOST
Metal forever! Hliník nahravá
       cirkularitě obalů

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Optimalizace balení 

pro e-shop

TISK A ZNAČENÍ
Potisk lepenkových obalů

 ovlivňuje i aktuální 
nedostatek papíru
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STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

PARTNER 
E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

POD ZÁŠTITOU: STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

PARTNER KÁVY: PARTNER 
NÁPOJŮ:

PARTNER 
VÍNA:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNEŘI 
WORKSHOPŮ:

PARTNER 
PIVA:

Děkujeme partnerům, kteří podporují 9. ročník kongresu

 ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI: SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

SPECIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ORGANIZÁTOR:
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Aquapalace Hotel Prague
14.–15. října 2021 

Největší setkání obalových profesionálů na trhu

Nezmeškejte 

bohatý konferenční 
program!
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HLEDÁNÍ OBALOVÉ ROVNOVÁHY 
PŘI JÍZDĚ NA VLNĚ UDRŽITELNOSTI  
Vlna udržitelnosti se valí obalovým průmyslem. Spotřebitelé, maloobchodníci a výrobci 
značkového zboží, stejně jako zákonodárci a investoři, tlačí udržitelnost vpřed závratnou 
rychlostí. I když musíme uzavírat smyčky a snižovat stopu CO2, je nutné, abychom neztratili 
ze zřetele základní funkce obalů. Navzdory aktivitám v oblasti udržitelnosti zůstává ochrana 

produktů a podpora spotřebitele při jeho rozhodování o ná-
kupu funkcemi, o kterých nelze smlouvat. Kdo sleduje pouze 
dynamiku trhu, selže. Potřebujeme nezávislé strategie a mu-
síme znovu vytvářet struktury, procesy a produkty. O tom, 
jak najít správnou obalovou rovnováhu v této bouřlivé době, 
bude hovořit bývalý předseda představenstva německého 
obalového institutu, přední obalový poradce a jeden z největší 
obalových odborníků na světě, Thomas Reiner.

THOMAS REINER,
BERNDT+PARTNER GROUP

TAJNÁ DIMENZE OBALU  
Jako profesionálové v packagingu neustále vyvíjíme ideální obaly pro 
naše výrobky. Snažíme se zajistit, aby pokrývaly všechny různé dimenze 
a funkce. Ale jak často myslíme na tajnou dimenzi obalu? Totiž vlastní 
osobní obal. Jaký je klíč k získání a udržení klientů? Jaké jsou základní 
principy etikety, které pomáhají při obchodních jednáních? Jak můžeme 

se zákazníky budovat vztahy typu win-win, 
které povedou k dlouhodobé spolupráci? 
Proč ztrácíme klienty, které jsme tak tvrdě 
získávali? Naše osobní balení – jak se pre-
zentujeme vůči ostatním – má zásadní vliv 
na úspěch v podnikání. A kdo by nám poradil 
lépe, jak vylepšit osobní balení, než samotný 
mistr etikety Ladislav Špaček? 

LADISLAV ŠPAČEK, 
MISTR ETIKETY

PANELOVÁ DISKUZE: TŘI DIMENZE OBALU 
Jaký je správný obal? Jednoduše 3D. Ano, má šířku, hloubku a výšku. Ale tři základní dimenze obalu tvoří také ochrana, marketing a cirkularita. Tedy spotřebitelský obal 
musí hlavně chránit produkt, dobře jej prodávat a současně být perfektně recyklovatelný. Tři dimenze obalu jsou hlavním tématem nejenom 9. ročníku kongresu OBALKO, 
ale i tradiční panelové diskuze, tedy zlatého hřebu dopoledního programu. 

Poslechněte si názory profesionálů na to, jak jejich společnosti interně vyvažují odlišné požadavky na balení. Zjistěte, jak různá oddělení výrobních firem spolupracují při 
správném balancování mezi udržitelností, marketingem a konstrukcí. Poznejte více vztahy mezi hráči na trhu – dodavateli obalů, výrobci a distributory baleného zboží 
a maloobchodníky.  A především sledujte, zda společně dokážou odkrýt cestu k obalu, který je zkrátka 3D.

Setkáme seosobně v Aquapalace Hotel Prague?
Další ročník už

14.–15. října!
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JANA 
STRÁNSKÁ, 
RYOR

JANNIS 
SAMARAS, 
KOFOLA ČESKO-
SLOVENSKO

IVO BENDA, 
GREINER 
PACKAGING 
SLUŠOVICE

ZÁSTUPCE 
MALOOBCHODNÍHO 
ŘETĚZCE

MARTIN HEJL, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY

MARTIN 
JAHODA, 
EMCO

Ochutnávka z konferenčního programu
14. října – společný dopolední blok
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PANELOVÁ DISKUZE: SVĚT 
SE MĚNÍ A OBALY S NÍM
Zástupci firem, které jsou na trhu už od minulého 
století, budou diskutovat o obalech a jejich vývoji 
v nedávné historii v návaznosti na vliv obalů na životní 
prostředí. Jak a proč se měnily obaly a jejich funkce? Jak by měl vypadat optimální 
obal? Kdy začali zákazníci požadovat obaly příznivé životnímu prostředí?

PANELISTY NAJDETE BRZO NA WWW.OBALKO.CZ/PROGRAM

UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ 
PRO PIVNÍ MULTIPACKY

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ 
A PLECHOVIEK: AKÉ BUDE 
NA SLOVENSKU OD JANUÁRA 2022?

LUCIA MORVAI, SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU

UDRŽITELNOST JE O HLEDÁNÍ CEST 
Kofola si dlouhodobě klade otázku, jak 
vyrábět své produkty co nejohledupl-
něji k přírodě, ale přitom zajistit stálou 
kvalitu nápojů a zachovat komfort 
pro spotřebitele. Na jakých obalových 
inovacích pracuje? O tom se rozpovídá 
náčelník Kofoly, Jannis Samaras. 

JANNIS SAMARAS, 
KOFOLA ČESKOSLOVENSKO

OBALOVÁ REVOLUCE V FMCG

GABRIELA KOBESOVÁ, DANONE

CONNECTED PACKAGING – 
VÝSTŘELEK, NEBO BUDOUCNOST?  

JENNY STANLEY, APPETITE CREATIVE

DIGITÁLNÍ OBAL SLUŠÍ, 
FUNGUJE A PRODÁVÁ  

POS/POP PO COVIDU: 
HLEDÁNÍ SPRÁVNÉHO SMĚRU  

POZOR! 
NALAKOVÁNO NAZELENO

PETRA KOUDELKOVÁ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UK

Marketing & design
Odpolední tematická sekce:

Udržitelnost

Nezmeškejte bohatý 
konferenční program!

ETIKETA HODNÁ PRODUKTU

PŘÍPADOVÁ STUDIE: 
AUTOMATIZACE BALENÍ  

ŘEČNÍKY NAJDETE BRZO NA WWW.OBALKO.CZ/PROGRAM

AUTOMATIZÁCIA GRAFICKÝCH DÁT 
NA SPRACOVANIE ETIKIET 

PANELOVÁ DISKUZE: NEVŠEDNÍ 
VŠEDNOSTI PALETOVÉHO TRHU
Palety byly vždy jedním z hlavních obalových i logistických témat. Zájem o tuto ob-
last katapultovala pandemie, která značně narušila dodavatelské řetězce. A tak se 
k chybějícímu a drahému dřevu přidala nedostupnost spojovacího materiálu. Ceny 
dřevěných palet, které tvoří 90 % trhu, vylétly vzhůru 
a společně s tím zdražily i plastové, kovové nebo lepen-
kové palety. Firmy se tedy ptají, kdy se růst cen zastaví.

PANELISTY NAJDETE BRZO NA
WWW.OBALKO.CZ/PROGRAM

Technologie & transport

JAROSLAV 
VIDRA, 
LITOGRAF

DANA KILÁRSKA, 
PURGINA

RADI UZUNOV, 
JAN BECHER 
PERNOD RICARD

PETR ŠIMEK, 
POPAI

TOMÁŠ 
KUGLER, 
KONICA 
MINOLTA

ANTON PUŠKÁR, 
M&P CREATIVE

PETR KACZOR, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY

ANDREA VOZNÍKOVÁ, 
POPAI

PETER 
LAUKO, 
KONICA 
MINOLTA

MICHAL 
MATYS, 
PIVOVAR 
SVIJANY

JIŘÍ 
ANDRŠ, 
PIVOVAR 
CLOCK

JAN 
KAPRHÁL, 
SMURFIT 
KAPPA

Další prezentace přibudou. Sledujte www.obalko.cz/program!
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Na co se těšit v rámci 
doprovodného programu?

14. října večer

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

15. října

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

14. října v době oběda

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

14. října večer

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

Chcete se zúčastnit?
Registrujte se na www.obalko.cz/registrace
Vstup zdarma pro výrobce a distributory baleného zboží.

Terézia Radková
project coordinator
terezia.radkova@atoz.cz
+420 733 521 575

Těšíme se na viděnou v říjnu na kongresu OBALKO!

Jeffrey Osterroth
general director
jeffrey.osterroth@atoz.cz
+420 603 786 746

Kateřina Osterrothová
program director
katerina.osterrothova@atoz.cz
+420 604 105 229
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vazuje na probíhající soutěž s Nutella branami 
pro výletníky a její uvedení je od září podpořeno 
kampaní v Česku i na Slovensku, kterou připra-
vila agentura WMC Grey. 

V Y Š L O  2 5 .  8 .

Kofola přichází 
s novým projektem 
vratného skla 
do obchodů

Společnost Kofola představila nový 
obalový projekt Cirkulka, díky němuž rozšíří do 
obchodů i velkých řetězců své portfolio nápojů 
ve vratných skleněných lahvích. Součástí ino-
vace je také modulární přepravka pro šest litro-
vých lahví. „Udělali jsme vše pro to, aby systém 
vratných lahví přispěl k prodlužování životnosti 
obalu a minimalizaci odpadu,“ míní Jannis Sa-
maras, generální ředitel Skupiny Kofola.

V Y Š L O  2 4 .  8 . 

Nejnižší 
uhlíkovou stopu 
mají plastové 
obaly
Plastové obaly mléčných výrobků zatě-

žují životní prostředí méně než obaly z  jiných 
materiálů, jako jsou nevratné sklo, papír, hliník 

ZPRÁVY AGENDA

23–24/0
9

Praha

Logistic
ký kongres Eastlo

g se po ro
ce vrací 

na m
ísto

 činu – do O
2 universa. 

Detaily
 o Eastlo

gu hledejte
 na www.eastlo

g.cz.

28–30/0
9

Norim
berk

Evro
pský odborn
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chpack.de. 

N A  W E B U  O D  2 6 .  8 . 

Mattoni představila 
vratnou skleněnou 
lahev a dělitelnou 
přepravku
Mattoni prezentovala svou novou vrat-

nou skleněnou lahev a  dělitelnou přepravku. 
Stalo se tak na Mezinárodním filmovém festi-
valu Karlovy Vary za účasti olympionika Jiřího 
Prskavce. Nová lahev pochází z dílny designéra 
Marka Mikovce. Minerální voda značky Mattoni 
v  nových obalech bude k  dostání v  neperlivé 
a perlivé variantě od konce září, a to v prodej-
nách společnosti Lidl. 

P U B L I K O V Á N O  2 8 .  8 .  

Pro six-pack 
nemusíte do 
posilovny, nabízí 
ho i pekárna 
z Tchaj-čungu

Za obalovou inspirací jsme se tentokrát 
vydali do vzdáleného Tchaj-wanu, ostrovního 
státu, který je známý především jako výrobce 
elektroniky. Prosadit se na tchajwanském trhu 
je oříšek i pro ty nejlepší obchodníky, proto to 
chce nápaditý a  originální marketing. Pekárna 
Wu Pao Chun v Tchaj-čungu si poradila s oba-
lem na „pekáč buchet“ nadmíru originálně. Vlo-
žila je pod vyhrnuté tričko s odhalenými břišními 
svaly, tedy slangově six-packem.

N A  I N T E R N E T U  O D  2 6 .  8 . 

Sněžka nebo 
Petřín na 
obalech Nutelly
Nutella představila novou edici po-

mazánek S  Nutelláskou, která na sklenicích 
zachycuje 15 oblíbených památek a  divů pří-
rody. Pomazánka Nutella tak zobrazuje např. 
Sněžku, Adršpach, Pálavu, Petřín, Karlštejn, 
Český Krumlov, Telč nebo Vítkovice. Edice na-

nebo spotře-
bitelem neoddě-
litelná kombinace 
materiá  lů. Takové po-
rovnání umožňuje me-
toda posuzování životního 
cyklu neboli LCA. Pro Plasti-
kářský klastr ji vypracoval tým Vy-
soké školy chemicko-technologické 
v  Praze. Z  analýzy vyplývá, že uhlíková 
stopa je u monomateriálových plastových 
obalů jogurtů více než čtyřikrát nižší než u jed-
norázových skleniček. 

N A  S E R V E R U  O D  2 3 .  8 .

DS Smith zkoumá 
využití mořských 
řas pro výrobu 
obalového papíru 
V  rámci výzkumného programu 

zaměřeného na udržitelnost spo-
lečnost DS Smith zkoumá, jak lze 
vlákna mořských řas použít jako 
surovinu pro výrobu obalo-
vého papíru. Do výzkumu 
firma plánuje investovat 
až 117 milionů eur. Podle 
DS Smith by mořské řasy 
v  budoucnu mohly být al-
ternativním zdrojem vláken při 
výrobě obalového papíru, tudíž 
by nedocházelo k  takové spotřebě 
dřeva. Navíc společnost objevila poten-
ciál využití mořských řas jako bariérového 
povlaku, který by nahradil nátěry na bázi ropy. 

P U B L I K O V Á N O  O D  2 0 .  8 . 

Coca-Cola HBC 
bude používat 
lepenkové 
multipacky
Coca-Cola HBC ve spolupráci s firmou 

Graphic Packaging International uvedla na trh 
nové multipacky z  lepenky, které nahrazují 
dříve používaný plastový obal. V minulém roce 
Coca-Cola přešla na menší lepenková multi-
balení (tzv. KeelClip), která pojmou čtyři, šest 
a  osm plechovek. Oba typy obalů byly navr-
ženy a vyvinuty společností Graphic Packaging, 
která předpovídá, že přechod na tato nová 
řešení sekundárního balení odstraní ročně až 
500 tun obalové fólie. 
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Z V E Ř E J N Ě N O  1 9 .  8 .

Salátové Hugo 
okurky z Čerstvě 
utrženo mají 
laserové označení 

Farmářské družstvo Čerstvě utrženo, 
které na tuzemský trh dodává lokální zeleninu 
a ovoce, přichází s  laserovým značením. Tato 
inovace nahrazuje původní papírové samolepky 
a přináší tak úspory materiálu a odpadu. Značka 
je na povrchu dobře viditelná, a  podle produ-
centa nijak neovlivňuje chuť, vůni, poživatelnost 
či kvalitu okurky.

N A  W E B U  1 6 .  8 . 

McDonald’s 
Germany testuje 
ve 30 restauracích 
nový koncept balení
Společnost McDonald’s  Germany 

zkouší přechod z běžně používaných obalů na 
tenký balicí papír vyrobený z  travních stvolů, 
což je krok, který podle společnosti ušetří při-
bližně 70 % obalového materiálu. Nové balení 

bude testováno ve 30 německých restau-
racích po dobu dvou měsíců a bude pla-

tit pro většinu produktů McDonald’s. 
Hosté budou mít v  restauracích 

příležitost poskytnout zpětnou 
vazbu k novému obalu. Nové 

balení bude zároveň vy-
žadovat nové kuchyň-

ské postupy, které 
bude personál 

na pobočkách 
rovněž tes-

tovat.

I N F O R M A C E  Z   1 1 .  8 . 

PragmatIC 
Semiconductor 
pracuje na 
projektu 
inteligentních 
štítků v obalech 
Vývojář flexibilní elektroniky Pragma-

tIC Semiconductor pracuje ve Velké Británii 
na projektu Innovate UK, Manufacturing Made 
Smarter, který má zvýšit kvalitu recyklátu plastů. 
V rámci projektu s kódovým označením Sort-it 
budou obaly označeny jedinečnými digitálními 
identifikátory, které usnadní sledování a třídění 
obalového odpadu. 

V Y Š L O  6 .  8 . 

Huhtamaki 
a Syntegon uvedou 
na trh blistry 
na papírové bázi
Finská společnost Huhtamaki a  ně-

mecký Syntegon představily nové plato na tab-
lety pro farmaceutický průmysl, které bude na 
bázi papíru, nikoliv na bázi plastu. Papír Push Tab 
je vyroben z obnovitelného papíru certifikova-
ného uskupením FSC. Navíc byl navržen tak, 
aby splňoval bezpečnostní požadavky regulo-
vaných farmaceutických obalů. Cílem nového 
obalového řešení je udržitelnější alternativa 
k  tradičním protlačovaným obalům z  tepelně 
tvarovaného PVC a hliníku.

N A  S E R V E R U  O D  1 3 .  8 . 

Sunar 
v novém obalu
Sunar vyměnil klasické balení řady Sunar 

Premium v  krabici za odolnější a  praktičtější 
verzi. Inovací je opakovaně uzavíratelné víčko 

a balení je také opatřeno praktickým držá-
kem na odměrku. Dóza uvnitř obsahuje 

hranu na zarovnání, se kterou se lépe 
dávkuje potřebné množství mléka. 

Obal i odměrka uvnitř balení jsou 
vyrobeny z recyklovatelného 

materiálu.

Z V E Ř E J N Ě N O  4 .  8 . 

Coop Jednota 
chce naučiť 
spotrebiteľov 
triediť odpad
Slovenská maloobchodná sieť Coop 

Jednota spúšťa vzdelávaciu kampaň, ktorá 
má zákazníkov naučiť, ako správne separovať 
odpad. Na produkty vlastnej značky umiestnila 
grafické symboly, ktoré spotrebiteľov jednodu-
cho navigujú, do akého kontajnera majú použité 
obaly z  výrobkov zahodiť. Súčasťou projektu 
Jednotne-ekologicky je samostatná webová 
stránka, ktorá poskytne bližšie údaje k separova-
niu. Odborným garantom projektu je spoločnosť 
Natur-Pack.

N A  I N T E R N E T U  O D  3 .  8 . 

Corny přechází 
na nové obaly
Tyčinky Corny budou nově na regálech 

s bílým logem a v obalu o 13 % tenčím než v mi-
nulosti. Díky inovovanému obalu by mělo dojít 
k úspoře odpadu ve výši 55 tun ročně. Materiál 
je recyklovatelný jako obaly předchozí.

10



CZECH BEST MANAGED COMPANIES
Ocenění Nejlépe řízená firma putuje do Dobrušky, získal ho Servisbal

Zisk tohoto prestižního ocenění je důkazem, že 
ambiciózní firmy se skvělou perspektivou do budouc-
nosti mohou vyrůst i na malém městě ze skromných 
počátků a bez zahraničního kapitálu. Servisbal je ur-
čitě dobrý příklad, vždyť před 27 lety to byl jeden stůl       
a sklad, odkud zakladatelé, manželé Horčičkovi, zapo-
čali své podnikání. 

To, co rozhoduje o budoucím úspěchu firmy, je 
dobrá strategie a vize, kam má společnost směřovat, 
i odhodlání svému podnikání obětovat hodně času a 
úsilí. Nyní Servisbal zaměstnává 130 lidí a do jeho oba-
lů je baleno rozličné zboží jak v ČR, tak i v zahraničí. 
Až příště nakoupíte přes internet, dost možná bude zá-
silka zabalena v  obalech z  Dobrušky, protože mnoho 

zákazníků servisbalího e-shopu Eobaly.cz jsou právě 
známé české internetové obchody.

Ocenění pro Servisbal a kvalitu jeho vedení
Účast v  programu obnáší docela dost práce a ne-

jedná se o pouhou formalitu. Deloitte se Servisbalem 
realizoval nejprve workshop, kterého se účastnil celý 

top management společnosti. Zde již zástupci Deloittu 
získali představu o vnitřním fungování firmy, zároveň 
byla Servisbalu poskytnuta zpětná vazba ohledně sla-
bých a silných stránek v  souvislosti s metodikou pro-
gramu. Následně společnost dostala za úkol vypracovat 
obsáhlou přihlášku. Jejím autorem se v Servisbalu stal 
výkonný ředitel Lukáš J. Horčička. Tento dokument je 
strukturován podle metodiky Deloittu a zaměřuje se 
především na již zmiňovaná základní kritéria, podle 
kterých se indikuje úspěšná společnost s velkým poten-
ciálem růstu.

Jedná se o velmi prestižní ocenění. Servisbal se 
tak nachází ve společnosti uznávaných firem. Z minu-
lého ročníku jmenujme za všechny např. Zásilkovnu,          
Pilulka Lékárny nebo LIKO-S. Ocenění je potvrzením 
správnosti dlouhodobého směřování společnosti.

Jistě není náhoda, že nejdůležitější kritéria pro 
úspěch v soutěži mají zároveň dlouhodobě velkou váhu 
ve firemní strategii Servisbalu. Společnost je dlouho-
době známa pro svou vysoce rozvinutou a udržovanou 
firemní kulturu, důraz na inovace i pevnou finanční 
kondici. 

Společnost Servisbal Obaly s.r.o. se sídlem v Dobrušce se zabývá tvorbou
obalových řešení převážně z vlnité lepenky. Ve svých návrzích obalů klade důraz 
nejenom na ochranu balených produktů, ale také na všechny navazující procesy.
Tedy aby se s obalem snadno manipulovalo, bylo možné ho úsporně skladovat
a efektivně přepravovat. Za své obaly získal Servisbal velké množství českých
i zahraničních ocenění, mezi nimi Worldstar for Packaging v celosvětové obalové 
soutěži. V žebříčku časopisu Forbes byl zařazen mezi 150 nejvýznamnějších
českých rodinných firem. Společnost je členem PACKSYNERGY – evropské 
obalové sítě, která propojuje firmy z 21 zemí. Servisbal dále provozuje internetový 
obchod Eobaly.cz, jehož prostřednictvím nabízí velmi široký sortiment obalů
s doručením do 24 hodin.
• Majitelé společnosti: rodina Horčičkových • Počet zaměstnanců: 130
• Tržby 2020: 370 mil. Kč

V rámci programu CZECH BEST MANAGED COMPANIES jsou v České repub-
lice od roku 2019 oceňovány firmy s nejlepší úrovní managementu, skvělou 
firemní kulturou a perspektivou zdravého růstu v budoucnu. Letos je mezi 
oceněnými i firma z „regionu“, a to Servisbal Obaly, výrobce obalů z Dobrušky,
v kraji pod Orlickými horami.

Cenu za Servisbal přebírají její ředitel Lukáš J. Horčička a finanční ředitelka Andrea Kubíčková.

Jsme členy prestižní
obalové sítě Packsynergy.

Inz_Svět_balení_2021_(240x340mm).indd   2 07.09.2021   10:55
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Z
Zatímco retail vykazuje dlouhodobě příznivé vý-

sledky, odvětví gastronomie se v současnosti 
nadechuje k  opětovné konjunktuře. Jak 

uvádí Pavel Vavruška, obchodní ředitel 
společnosti Sodovkárna Kolín, le-

tošní léto je spojeno s enormním 
nárůstem poptávky zejména 

díky tomu, že většina Čechů 
necestovala na dovolenou 

do zahraničí, ale zůstala v tu-
zemsku. „Stále více PET lahví 

a  plechovek je přímo na stolech 
gastro podniků,“ zmiňuje jeden z ak-

tuálních trendů Pavel Vavruška s  tím, 
že dříve hosté akceptovali obvykle jen sklo 

a  točené nealko. Nicméně popularita toče-
ných limonád v KEG sudech roste, naproti tomu 
obliba nealko nápojů ve skle mírně klesá (o jed-
notky procent). Zvyšuje se také poptávka po 
KEG s menším objemem – jde nejen o 30litrové, 

David Čapek
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

NÁPOJOVÉ 
OBALY SMĚŘUJÍ
K OBĚHOVOSTI

ale už i  15litrové soudky, což souvisí s  obavou 
provozoven, že nevytočí větší objem, a rovněž 
nárůstem domácích slavností. I to je důsledek 
koronavirové pandemie.

S OHLEDEM NA CELÝ ŽIVOTNÍ 
CYKLUS OBALU
Jako významný a  stále sílící trend vnímají ná-
pojářské firmy zpravidla důraz na udržitelnost 
obalů a  jejich šetrnost k  životnímu prostředí. 
„A už nejde jen o to, aby obaly byly ‚recyklova-
telné‘, což často platí pouze teoreticky. Vidíme 
stále větší snahu obaly skutečně recyklovat 
a  používat recyklát v  nově vyrobených oba-
lech,“ podotýká Andrea Brožová, tisková mluvčí 
skupiny Mattoni 1873, a pokračuje: „Co se týká 
specificky našich obalů – především PET lahví 
– je vidět úsilí o tzv. ecodesign. Tedy navrhování 
obalů od počátku tak, aby byly na konci života 
recyklovány či znovupoužity.“

Důraz na aktivní a zdravý životní styl, environmentální 
udržitelnost a  také atraktivita produktu pro spotřebi-
tele. Tyto klíčové aspekty se promítají i do obalových řešení 
v  segmentu nealkoholických nápojů. Specifický vliv pak měla 
a nadále má pandemie covid-19. Gastro segment utrpěl hluboké 
šrámy, a tak ještě vzrostl význam balení do retailu.

www.plastiform.czinfo@plastiform.cz

VYRÁBÍME PET
PREFORMY A PET
LÁHVE NA MÍRU
V Kosmonosech pro zákazníky vyrábíme individuální i standardní PET 
láhve a PET preformy pro nápoje, domácí chemii a různé další aplikace. 
Díky flexibilitě nástrojů nejsou problémem i menší série preforem ve 
speciálních barvách. Jsme součástí systému Ekokom a aktivně ve výrobě 
využíváme recyklované materiály až do 100%.

Andrea 
Brožová
tisková mluvčí
Mattoni 1873

„SMĚREM 
K UDRŽITELNOSTI 
A CIRKULARITĚ“
Ke sjednocování barev PET lahví pro 
lepší recyklaci jsme přistoupili před 
dvěma lety a  postupně pokračujeme 
celým naším portfoliem. V kontextu udr-
žitelnosti a cirkularity lze také zmínit náš 
pilot s  online obchodem Košík.cz, kde 
jsme uvedli první zálohovanou cirkulární 
PET lahev v Česku, která je jako cirkulární 
certifikována nezávislou americkou cer-
tifikační firmou. A  také první zálohova-
nou plechovku Mattoni.
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VYRÁBÍME PET
PREFORMY A PET
LÁHVE NA MÍRU
V Kosmonosech pro zákazníky vyrábíme individuální i standardní PET 
láhve a PET preformy pro nápoje, domácí chemii a různé další aplikace. 
Díky flexibilitě nástrojů nejsou problémem i menší série preforem ve 
speciálních barvách. Jsme součástí systému Ekokom a aktivně ve výrobě 
využíváme recyklované materiály až do 100%.

inzerce

„POKROČILÉ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH RECYKLACE“

Jiří H
udeček

rPET In
Waste

FOTO: K
ofola ČeskoSlovensko

Uzavřít cirkulární kolečko s PET lahvemi si klade za cíl společ-
nost rPET InWaste. Investovala do inovativní technologické linky 

na zušlechtění PET vloček pocházejících z vytříděných PET nápojo-
vých lahví. Redakci časopisu Svět balení poskytl rozhovor jednatel této 

společnosti Jiří Hudeček.

Na jaké překážky dosud naráží větší uplatnění 
recyklovaného PET (rPET) u nápojových obalů v Česku?

Nemyslím si, že by uplatnění rPET v ČR naráželo na nějaké zásadní překážky. Obecně se 
dá říct, že používání je v ČR na nižší úrovni než v zahraničí. Toto se však dle mého soudu a na 

základě poptávek, které máme, rychle mění a myslím, že se velmi rychle dostaneme na úroveň 
obsahu rPET v každé lahvi, jako je dnes již běžně na západ od nás.

Můžete popsat, jak funguje vaše technologická linka?

Pro naši výrobu jsme zvolili nejmodernější dostupnou technologii, která využívá principu LSP (Liquid State 
Polycondensation – úpravy vlastností v tekutém stavu). Jsme jedni z prvních na světě, kteří LSP využívají. Alter-

nativní, tradičně používaná technologie je na principu SSP (tedy Solid State Polycodensation – úprava vlastností 
materiálu v pevném stavu).

Základní rozdíl spočívá v tom, že chemická reakce, tedy polymerizace, zušlechtění materiálu, probíhá bez ztráty 
teploty, když je materiál v tekutém stavu, a nikoliv na samotných peletách/granulích, které musely být předtím 

zchlazeny. Výhodou tohoto řešení je vyšší míra dekontaminace, větší míra flexibility při výrobě různých druhů 
materiálu a v neposlední řadě v určitých případech i úspora energie.

Linkou je zpracovávána vytříděná čistá drť z recyklovaných PET lahví. Extruder linky PET roztaví, dále 
se filtrací zbaví nečistot a za působení vysoké teploty dojde k obnovení polymerických vazeb v ma-

teriálu, čímž se zvýší jeho vnitřní viskozita na potřebnou úroveň. Takto zpracovaný produkt se 
dále ochladí a naseká na malé granulky, které jsou naším finálním výrobkem. Linka je plně 

automatizovaná, řízená počítačovým systémem, který zajišťuje kontrolu nad všemi vý-
robními parametry.

Jaké plány či ambice má vaše společnost do budoucna?

Naší vizí bylo, je a  bude uzavřít cirkulární kolečko s  PET lahvemi v  ČR, 
s tímto jsme vznikli a myslím, že jsme urazili i pořádný kus cesty. Hala 

je hotová, technologie zprovozněna, lidé vyškoleni. Do budoucna 
nás čeká ještě hodně práce, aby co nejvíce kvalitního materiálu 

v  co největším množství cirkulovalo v  rámci ČR.  Věřím, že 
s partnery z průmyslu tuto naši vizi dotáhneme ke spo-

kojenosti všech zainteresovaných a rPET InWaste se 
stane spolehlivým dodavatelem pro potravinářský 

průmysl. Naším cílem je 32 000 tun rPET regra-
nulátu v roce 2024 pro účely „bottle to bottle“ 

(z lahve do lahve).
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Vždy je podle Andrey Brožové třeba mys-
let na celý životní cyklus obalu. Tedy nejen 
aby byl co nejkomfortnější pro spotřebi-
tele, bezpečný pro výrobek, vhodný pro 
danou příležitost, při které je jeho obsah 
konzumován, a působil dobře v regálu pro-
dejny, ale aby o něj bylo také postaráno, až 
doslouží. „Je potřeba v mnohem větší míře 
nastartovat skutečnou lokální recyklaci, 
v  Česku stále obrovské množství obalů 
zbytečně končí na skládkách nebo ve spa-
lovnách,“ upozorňuje Andrea Brožová. 
Proto společnost dlouhodobě usiluje o za-
vedení plošného zálohového systému na 
nápojové PET lahve a plechovky. Vzorem 
může být podle Mattoni 1873 například 
Slovensko, které se nedávno rozhodlo ta-
kový systém zálohování zavést.

RECYKLACE JE NESPORNÝM KLADEM
Přestože plast a potažmo PET má u řady 
spotřebitelů „špatnou pověst“ a  je 
 nezřídka vnímán negativně, u  nápojo-
vých obalů je v  zásadě nenahraditelný. 

FOTO: Kofola ČeskoSlovensko

„JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL“
Společnost Eko-kom připravila doporučení pro konstrukci a design obalů v segmentu nápoje, aby byla zajištěna jejich maximální recyklovatelnost. Autori-
zovaná obalová společnost (AOS) uvádí, že technologie a podmínky pro recyklaci odpadů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způsoby materiálového 
využití dosud obtížně recyklovatelných odpadů. Podle zástupců AOS Eko-kom vynakládá značné úsilí, aby poskytované konzultace, informace a doporu-
čení byly aktuální a přesné, nemůže to však jakkoli zaručit. Mají-li čtenáři zájem, pracovníci AOS Eko-kom pomohou s podrobnějším posouzením: konkrétní 
obaly lze konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.

 Nápojové plechovky Al
Recyklovatelné: Hliník; co nejmenší 
potisk; dobře oddělitelné plastové a pa-
pírové etikety pevné za mokra; neoddě-
litelné i oddělitelné uzávěry z hliníku
Zhoršují recyklovatelnost: celoplošný 
potisk; neoddělitelné etikety bez ohledu 
na materiál a plochu pokrytí; odděli-
telné uzávěry z jiného materiálu než 
hliník
Obtížně recyklovatelné: jiný než hliník; 
lamináty s plastem a jinými materiály; 
neoddělitelné nekovové a nehliníkové 
součásti; neoddělitelné uzávěry z jiného 
materiálu než hliník

 Nápojové plechovky Fe
Recyklovatelné: feromagnetické kovy; 
co nejmenší potisk; dobře oddělitelné 
plastové a papírové etikety pevné za 
mokra; lepidla ve vodě rozpustná; neod-
dělitelné i oddělitelné uzávěry z ocelo-
vého plechu
Zhoršují recyklovatelnost: celoplošný 
potisk; neoddělitelné etikety bez ohledu 
na materiál a plochu pokrytí; odděli-
telné uzávěry z jiných materiálů než 
feromagnetických
Obtížně recyklovatelné: jiné než fero-
magnetické kovy; neoddělitelné ne-
kovové a neferomagnetické součásti; 
neoddělitelné uzávěry z jiných mate-
riálů než feromagnetických

 PET láhve
Recyklovatelné: nemodifikovaný PET; 
transparentní bezbarvé a světlé barvy

(modrá, zelená); SiOx plazmový povlak, 
uhlíkový plazmový povlak, PA multilayer 
do 5 % hmotnostních bez vazby na pod-
klad; slitina PTN; bez potisku či laserový 
tisk; etikety z PE, PP, OPP (s hustotou 
do 1 g/cm3); lepidla v zásadách, nebo 
vodou rozpustná, nebo v zásadách/
vodě uvolnitelná při 60–80 °C bez reak-
tivace; uzávěry PE nebo PP (s hustotou 
do 1 g/cm3), včetně těsnění z PE + EVA
Zhoršují recyklovatelnost: transpa-
rentní tmavé barvy; EVOH multilayer do 
3 % hmotnostní bez spojovací vrstvy; PA 
multilayer do 5 % hmotností se spojo-
vací vrstvou; monolayer PA směs; PGA 
multilayer; UV stabilizátory; blokátory 
formaldehydu (AA); optické zjasňo-
vače; absorbéry kyslíku; minimální po-
tisk (DV, DMT) doporučenými barvami; 
etikety z EPS, LDPE (vše s hustotou do 
1 g/cm3); lehce pokovené etikety; papí-
rové etikety pevné za mokra; hotmelty, 
lepidla pro samolepicí etikety; těsnění 
ze silikonu s hustotou do 0‚95 g/cm3; 
nebo z EPET
Obtížně recyklovatelné: PC, PO, PET-G, 
PVC, PS; netransparentní, opalické, 
fluorescenční a metalické barvy; EVOH 
multilayer nad 3 % hmotnostní, EVOH 
ve vazbě na podklad, PA multilayer nad 
5 % hmotnostních, nebo se spojovací 
vrstvou; bio/oxo/světlem degradova-
telné přísady; nanokompozity; kovové 
součásti, materiály s hustotou nad
1 g/cm3; jakýkoliv jiný přímý tisk, včetně 
použití metalizovaných barev; etikety, 
které brání identifikaci podkladového

 PET (např. příliš velké, silně potištěné, 
metalizované); etikety s hustotou nad 
1 g/cm3 (PVC; PS; PET; PETG; PLA); nero-
zebíratelné, nebo svařované etikety, pa-
pírové etikety nepevné za mokra; lepidla 
v zásadách, nebo vodě nerozpustná, 
nebo neoddělitelná při 60–80 °C; uzá-
věry z materiálů a směsí s hustotou nad 
1 g/cm3 (např. vysoce plněný PE, kovy…); 
těsnění ze silikonu, PVC, kovů

 Skleněné láhve
Recyklovatelné: standardní sodnová-
penaté obalové sklo; nebarvené, lehké 
barvy, zelená, hnědá; co nejmenší po-
tisk; dobře oddělitelné plastové a papí-
rové etikety pevné za mokra, max. 50 % 
plochy obalu; lepidla rozpustná ve vodě; 
uzávěry snadno oddělitelné z plastů, 
železa a hliníku
Zhoršují recyklovatelnost: neprůhledné, 
metalické barvy; dobře oddělitelné 
neskleněné součásti na bázi kovů, nebo 
plastů (např. madla…); celoplošný 
potisk
Obtížně recyklovatelné: neobalová skla, 
např. borosilikátové, olovnatý křišťál, 
kryolitové apod.; složité konstrukce 
s neoddělitelnými neskleněnými prvky, 
metalizované povrchy; metalické 
barvy; neoddělitelné etikety bez ohledu 
na materiál a plochu pokrytí; lepidla 
nerozpustná ve vodě a neoddělitelná 
(hotmelty); uzávěry neoddělitelné, liso-
vané, ze železa, hliníku, plastů, keramiky 
a porcelánu

„O  výhodách PET v obalech se toho vše-
obecně ví hodně. Pokusy o náhradu pa-
pírem, sklem nebo nedej bože nějakými 
rádoby biodegradabilními materiály tady 
budou vždycky a zajisté mohou existovat 
jednotlivé produkty, kde lze najít vhodnou 
alternativu,“ poznamenává Jiří Hudeček, 
jednatel společnosti rPET InWaste. To 
ale podle něj přinejmenším v  dohledné 
době neoslabí pozici PET, jehož hlavními 
přednostmi jsou chemická stálost, leh-
kost, čirost a v neposlední řadě recyklo-
vatelnost.

PET materiál je jedním z nejlépe zpraco-
vatelných obalových materiálů vůbec, 
potvrzuje Jan Daňsa, country manager 
společnosti Alpla. „Pokud totiž vezmeme 
v úvahu nejen to, zda se může obal znovu 
naplnit, ale také to, jaké znečištění či spo-
třebu vody doprovází jeho výroba, do-
prava, naplnění, případně znovu vy užití 
obalu, patří lahve vyrobené z  recyklova-
ného PET materiálu k  těm nejekologič-
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inzerce

tějším. Tvoří méně emisí a  při jejich výrobě se 
spotřebuje třikrát méně vody než například při 
výrobě skla,“ vysvětluje Jan Daňsa.

Podle informací, jež nedávno prezentovala sku-
pina Kofola, činí emise CO2 na litr nápoje v pří-
padě lahve ze 100% recyklovaného PET (rPET) 
118 gramů. U  vratné skleněné lahve jde o  121 
gramů, u  lahve z  panenského PET pak o  125 
gramů. V  případě jednorázové skleněné lahve 
se jedná až o 500 gramů CO2 na litr nápoje.

VRATNÉ LAHVE NA NEALKO SE VRACEJÍ
V kontextu pokračujícího důrazu na udržitelnost 
zaznamenáváme u  tuzemských nápojářských 
firem silnější zaměření na vratné sklo a podobně 
i vratné přepravky. V srpnu 2021 oznámila Kofola 
ČeskoSlovensko, že na jaře příštího roku uvede 
na maloobchodní trh vratné skleněné lahve 
o objemu jednoho litru a také speciální modu-
lární přepravku s  odnosným uchem, do níž se 
vejde až šest těchto lahví. „Prakticky celá na-
bídka našich výrobků pro gastronomii již dnes 
využívá vratné obaly, máme s  nimi zkušenosti 
a jsme tak na rozšíření do obchodů připraveni,“ 
komentuje novinku Daniel Buryš, generální ředi-
tel Kofola ČeskoSlovensko. K tvorbě obalového 
designu v  souvislosti s  požadavkem udržitel-
nosti se vyjadřuje Jana  Klimková, brand man-

ager značek Vinea a Targa Florio ve společnosti 
Kofola ČeskoSlovensko: „Nemůžeme říci, že 
bychom vyloženě sledovali trendy v  designu. 
Snažíme se postupovat podle toho, jak to u jed-
notlivých značek a  nápojů cítíme. Je důležité 
myslet na funkčnost, kompaktnost a pohodlí pro 
zákazníka. Domníváme se, že kromě lákavého 
obalového designu, který je bezpochyby důle-
žitý, hraje pro spotřebitele stále větší přidanou 
hodnotu jeho ekologické provedení.“ Proto když 
uvedená firma řeší nový obal, snaží se návrhy 
posuzovat ze všech stran tak, aby jej v  rámci 
možností dotáhla do formy co nejšetrnější vůči 
životnímu prostředí.

Pozadu nezůstává ani Mattoni 1873, která na 
letošním mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech představila vlastní litrovou 
vratnou láhev ze skla a  dělitelnou přepravku, 
v níž si zákazník odnese 6 nebo 12 lahví. Mine-
rální voda Mattoni v nových obalech bude k do-
stání v neperlivé i perlivé variantě už od konce 
září 2021, a to exkluzivně v prodejnách řetězce 
Lidl. „Skleněná zálohovaná lahev Mattoni tedy 
může být alternativou pro zákazníky, kterým 
vadí, že PET lahve zatím zálohované nejsou,“ 
dodává Alessandro Pasquale, generální ředitel 
Mattoni 1873.

Lucia Vargová
hovorkyňa
Kaufland Slovensko

„PRÍPRAVA NA 
ZÁLOHOVANIE 
NÁPOJOVÝCH OBALOV“
Na spustenie systému zálohovania sa 
intenzívne pripravujeme už niekoľko 
mesiacov. Preto vítame možnosť vy-
skúšať ho v  testovacej  prevádzke, aj 
s  napojením na informačné systémy 
Správcu zálohového systému. Chceme 
si tak aj v praxi otestovať všetky činnosti 
spojené s reálnym zálohovaním jedno-
razových nápojových obalov a nastaviť 
ich tak, aby boli od začiatku roka 2022 
efektívne a  bezproblémové pre všetky 
zúčastnené strany.
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Svět balení:
Firma slaví 30 let. Co pokládáte za nejzajíma-
vější milníky trhu s přírodní kosmetikou?

Jana Stránská:
Pro nás je důležitý rok 1991, kdy Ryor vznikl. Moje 
maminka zakládala firmu ve 46 letech, kdy mně 
byly tři roky. Tíhla k humanitním vědám a vůbec 
nechtěla studovat chemii, ale tím, že se zamilo-
vala do kluka, který šel studovat Vysokou školu 
chemicko-technologickou, tak musela taky. 
(směje se) Měla to být firma, která měla 
uživit pár lidí, ale trochu se to zvrtlo. 
Začínali jsme s tím, že jsme vyráběli 
pouze pro kosmetické salony. 
Pak se ukázalo, že zákazníci chtějí 
menší balení domů – a tato oblast je 
dnes pro Ryor nejdůležitější.

V  devadesátých letech byli lidé hladoví po 
produktech přírodní kosmetiky a všechno rostlo 
včetně naší firmy. Měnili jsme místa provozu, až 
jsme v roce 1997 otevřeli výrobní areál zde v Ky-
šicích, který se dále rozšiřoval a dnes tu probíhá 
veškerá výroba. V roce 1998 pak došlo k pádu 
velkoobchodů a  začaly vznikat maloobchodní 
řetězce.

Svět balení:
Jak vás to tehdy ovlivnilo?

Jana Stránská:
Nikdo s nimi neuměl jednat. Nevědělo se, že si 
máte nastavit ceny na 200 procent a  pak lici-
tovat. Nikdo netušil, že bude platit „poplatek za 
poplatek“. Následně padly velkoobchody a my 
se učili vyjednávat s každým řetězcem zvlášť.

Před pár lety přišel trend, který by se dal označit 
jako „proti chemii v kosmetice“. Rozhodli jsme 
se neplout s davem, a proto na obal nebudeme 
psát, že neobsahuje tuto a  tuto látku. Naopak 
jsme se vrhli na vysvětlování, proč třeba para-
beny nejsou úplně špatné a proč je určitá látka 
v  daném výrobku vhodná. Vysvětlujeme, jak 
si sestavit vlastní ošetření, aby lidé pochopili, 

jak spolu 
kosmetické 

přípravky sou-
visejí. I  když jsem 

z  oboru, po zhléd-
nutí cizího produktu 

v reklamě si sama nejsem 
jista, jak bych ho zakompono-

vala do ošetření. Spousta lidí si 
koupí skvělý produkt proti vráskám, 

ale už neví, jak si vyčistit pleť. Snažíme 
se tedy celkově vzdělávat.

Svět balení:
Co významného se v  posledních letech ve 
firmě odehrálo z hlediska obalů?

Jana Stránská:
V  roce 2011 jsme podstoupili velký redesign. 
Zákazníci nám říkali, že vyrábíme kvalitní pro-
dukty, ale nechápali, proč máme takové obaly. 
Obal prodává, to je fakt, který platil tehdy i dnes. 
Změnili jsme čtyři produktové řady včetně loga, 
tedy velká změna, ale nevěděli jsme, zda to zá-
kazníci akceptují. Upravili jsme tvary kelímků, 
a tak se musely udělat repase strojů a stálo to 
dost peněz. Zákazníci vše přijali velmi dobře, 
a proto jsme přistoupili k redesignu i dalších řad. 
Jinak v kosmetickém odvětví řešíme novinky ne-
ustále. I když se to nezdá, je to hodně náročné. 
Kosmetika má specifické obaly a  v  poslední 
době se hodně zabýváme plasty. Vysvětlujeme 
zákazníkům, proč nejsou třeba biodegradabilní 
plasty nejlepší cestou a že nesouhlasíme s tím, 
aby se přijímala environmentální opatření jen 
pro marketing. Tím jdeme trochu hlavou proti 
zdi, ale pořád věříme, že je lepší klientům vysvět-
lovat než jim věšet bulíky na nos.

Jana Stránská
Ryor
Hledání toho správného obalu může někdy připomínat pátrání po pověstném Svatém grálu. 
Když už jste na dosah, přijde nečekaná komplikace. „Ale pokud máte firmu, musí vás bavit 
i ty průšvihy,“ říká obchodní ředitelka společnosti Ryor Jana Stránská (dříve Štěpánková) 
v rozhovoru, ve kterém mimo jiné otevřeně popisuje zkušenosti s dodavateli obalů.

Obal m
usí b

ýt „
čučavý“

„Jak se začaly používat o
čkovací 

aplikace, n
abývám dojm

u, že lid
é 

mají b
líž

e ke Q
R kódům.“

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Svět balení:
A není odklon od plastu 
nebo zájem o  recyklo-
vaný plast to hlavní, co dnes 
zákazníky zajímá?

Jana Stránská:
Výrobci se snaží vyrábět z recyklovaných 
plastů, ale zároveň připouštějí, že to nemají 
zcela vyřešené. Plast není úplně bílý a jsou vidět 
stopy barevných příměsí. A někteří to hrají právě 
jen na oko. Byl tu jeden velký německý výrobce 
obalů. Říkal, že má kelímek a v něm se nachází 
tenká fólie. Po vyčerpání sáček vyhodíte, 
obal pošlete zpátky do fabriky. A  my 
na to, jestli tam vloží nový sáček. 
Nikoliv, to legislativa nedovoluje, 
vysvětlil dodavatel. Vyhodíte 
to, ale budete se tvářit, že 
jste to znovu naplnili. 
(směje se)
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Jana 
Stránská:
Dřív to byly kelímky, 
v  posledních letech 
více dávkovače. Výro-
bek se méně konzervuje, 
protože uživatel do toho ne-
sahá prstem. Začali jsme u dvou 
nebo tří výrobků testovat a  pak už 
jsme všechny novinky dávali víceméně 
jen do dávkovače. Mladší generace chtějí 
zpravidla dávkovače, starší pak kelímky. Záro-
veň hodně mastné a hutné produkty nelze plnit 
do dávkovače, protože pumpička to neutáhne.

Svět balení:
Plníte také do tub?

Jana Stránská:
Do tub jsme plnívali šampony, ale dnes už je 
skoro nevyužíváme. Důvod spočíval v  tom, že 
náš tehdejší dodavatel obalů získal velké za-
kázky v zahraničí, kdy jsme se dostali trochu na 
druhou kolej. Když jsme něco rychle potřebovali, 
nešlo to, ale tento stav nás posunul dál. Vymys-
leli jsme si vlastní tuboflakon a nechali vyrobit 
formu, kterou jsme ještě upravovali, abychom 
mohli vkládat silikonovou vložku proti rychlému 
vytečení. Tím to však neskončilo. Nyní vidíme, že 
tuboflakon budeme muset trochu seseknout. 
Nalepíme totiž etiketu a za tři dny se odchlípne 
a udělá se drobná bublina. Zkoušeli jsme různé 
materiály etiket, ale zatím si s tím nevíme příliš 
rady. Možná prolínají některé silice skrz obal, 
možná se po naplnění obal lehce přifoukne, 
zkrátka hledáme řešení.

Svět balení:
To jsou nepříjemné peripetie, zvláště když už 
jedete sériovou výrobu. Které další otázky mu-
síte vyřešit před výběrem nového obalu?

Jana Stránská:
Jezdíme na Cosmopack do Boloně, kde nara-
zíte na velké množství novinek. Měli jsme v ruce 
třeba kelímek, u  kterého se po přejetí prstem 
přes membránu vytlačí trocha obsahu. Je to ino-
vativní obal, ale na první pokus jsme sami tápali, 
jak jej použít. A  prodáte to někomu, kdo bude 
psát, že obal nefunguje. Jedním z důležitých fak-

Jana Stránská:
Ano, v případě surovin i obalů. Všichni tvrdí, že 
mají výstupní kontrolu, ale často to tak nevy-
padá. Dodávky k nám chodí většinou ve vratných 
i nevratných barelech nebo sudech. Kontrolu-
jeme i to, jestli sudy nejsou deformované a jsou 
správně značené. Dodavatelé to zkoušejí, ne-
dávno nám jeden zaslal suroviny se zbyt-
kovou exspirací tři měsíce. Argumentují, 
že to je konzervační látka, která by se 
sama o sobě neměla zkazit. Ale my 
říkáme, že to dáváme do hodno-
cení bezpečnosti a  jak budeme vy-
padat, že používáme prošlé suroviny. 
Některé věci zkrátka nepřebíráme. Po pře-
jímce jsou všechny suroviny vedené ve skla-
dovém systému včetně informací o tom, jak má 
být surovina správně uložena. Z  hygienických 
důvodů vše skladujeme na plastových paletách.

Svět balení:
Kupujete nějaké zvlášť drahé ingredience?

Jana Stránská:
Například 24karátové zlato upravené pro kos-
metické účely. Kilogram stojí tři miliony korun, 
ale nekupuje se to po kilech. Pak jsou suroviny 
v hodnotě třeba půl milionu korun za kilogram.

Svět balení:
Které fáze zahrnuje výroba kosmetických pro-
duktů?

Jana Stránská:
Nejdříve je navažování, po kterém si člověk 
z  varny přejímá a  kontroluje, zda je vše v  po-
řádku. Následuje studená nebo teplá výroba. 
Teplá se dělí na atmosférickou a ve vakuu a roz-
lišujeme také, jestli jde olej do vody nebo voda 
do oleje. Vyrábíme v dávkách od 40 do 300 ki-
logramů, obvykle to trvá jednu až čtyři hodiny. 
Před výrobou se kotel lihuje a  čistí ubrousky, 
které nezanechávají mikročástečky. Následně 
produkt přikryjeme plastovou fólií, která zastaví 
odpařování a chrání jej před prachem. Produkt 
opatříme vizitkou s  potřebnými informacemi 
o číslu šarže, osobě, která vyráběla, nebo exspi-
raci. Poté pracovník laboratoře kontroluje mi-
krobiologickou nezávadnost nebo senzorické 
vlastnosti. Přibližně po dvou dnech to jde na 

výrobní linku, kde se balí.

Svět balení:
Jaké typy balicích linek využíváte?

Jana Stránská:
Buď jde o  poloautoma-

tickou výrobu, kdy pod 
plnicí hrdlo operá-
torka vloží kelímek, 

naplní a  dá do jiného 
stroje, který obal uzavře. 

Potom provozujeme plně 
automatické stroje, které si kelí-

mek naberou, naplní, zavíčkují, za-
vaří, opatří etiketou, umístí do krabičky 

včetně příbalové informace a  uzavřou. 
Přibližně 30 procent balíme manuálně, zby-

tek plně automaticky.

Svět balení:
Plníte častěji do kelímků, nebo dávkovačů?

Svět balení:
Nakolik je obal u  vašich zákazníků impulsem 
pro nákup?

Jana Stránská:
Máme tři skupiny zákazníků: přímé, tedy spo-
třebitele, potom kosmetičky a velkoodběratele, 
kam počítáme drogerie, lékárny nebo e-shopy. 
Zejména u takzvaných koncáků vidíme, že čím 
svítivější obal umístíme na stojan s produkty, tím 
spíše po něm sáhnou. Říkáme, že obal musí být 
„čučavý“, aby lidé říkali, že to je hezké.

Svět balení:
Kde nakupujete suroviny pro výrobu a v jakých 
obalech k vám přicházejí?

Jana Stránská:
Máme asi 600 druhů surovin z  různých koutů 
světa – z  Česka, Brazílie, Švýcarska nebo Ra-
kouska. Suroviny nabízejí distribuční společ-
nosti, jejichž obchodníci nám představují, co 
mají nového, a zároveň zjišťují, jaké plány máme 
v hlavě. Druhou cestu, jak se dostat k zajímavým 
ingrediencím, představují veletrhy. Například na 
světový veletrh In Cosmetics přijíždí velký počet 
výrobců surovin, se kterými se můžete radit. Mají 
tam obchodníky i technologické specialisty. Na 
veletrzích najdeme společnosti, o kterých jsme 
doposud nevěděli a  jež u  nás neudržují stálé 
zastoupení. Často narazíme na zajímavé suro-
viny a stává se, že přivážíme aktivní látku, kterou 

využíváme v  Česku jako první. Ale musíme 
si dávat velký pozor, protože i  poměrně 

renomovaný výrobce nám poslal pan-
čovaný olej. Koupíte drahý arganový 

olej, a zjistíte, že je to říznuté slu-
nečnicovým.

Svět balení:
To znamená, že dě-

láte vstupní kon-
trolu u  všeho, 

co přijde do 
firmy?

Česká pobočka společnosti FM Logistic byla založena v roce 1996 a od té doby poskytuje 
své služby známým společnostem z různých odvětví, například FMCG nebo luxusního 
zboží s vysokými bezpečnostními požadavky. FM Logistic v České republice operuje 
v  několika teplotních režimech a se svými 500 zaměstnanci se zaměřuje na komplexnost 
portfolia, včetně skladování a manipulace, vnitrostátní a mezinárodní paletové i balíkové 
přepravy a služeb s přidanou hodnotou (co-packingu,  logistiky e-shopu, paletového řízení, 
procurementu, celních služeb). Všechny služby, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, jsou 
koordinovány vlastním nástrojem Control Tower, a to i v případě, že zákazník používá v rámci svého 
dodavatelského řetězce více než jednoho dodavatele. Rozsah služeb FM Logistic se neustále vyvíjí 
v souladu s potřebami zákazníků a to za současného zachování nejvyšších standardů kvality.

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb
Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším 
cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického 
řetězce, od skladování a manipulace, přes balení, dopravu a distribuci, jsou logistické procesy 
našich klientů bezproblémové. Díky naší odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, 
kde se spoléháme na naše osvědčené postupy, a díky dovednostem v oblasti poradenství 
a  celkového řízení logistického řetězce, jsme schopni optimalizovat vaše současné 
postupy a předvídat vaše budoucí potřeby.

recepce@fmlogistic.com   |   www.fmlogistic.cz

Zajímají vás další názory Jany Stránské? 
Vystoupí na kongresu Obalko v hlavním panelu nazvaném Tři dimenze obalu. 
Více na www.obalko.cz. 
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torů tedy je, 
jak obalovou 

inovaci přijme 
zákazník. Nemluvě 

o  tom, že tyto věci 
jsou hodně drahé. Další 

limit představují minimální 
objemy objednávky. U velkých 

globálních výrobců je nejmenší 
objednávka třeba 50 000 kusů, ale to 

nám vydrží dlouhá léta a váže to peníze.

Svět balení:
Hraje pro vás roli, jestli obaly nakupujete od 
českých, nebo zahraničních firem?

Jana Stránská:
Pokud to jde, hodně se soustředíme na české 
obaly. Například kelímky vyrábíme v  Kuplastu, 
se kterými pracujeme od roku 1994 a v mnohém 
nám vycházejí vstříc. Orientace na české doda-

vatele nás zachrá-
nila v  loňském roce. 

Jak letěly antimikro-
biální gely, rychle jsme jej 

vyvinuli, sehnali jsme líh, úřady 
vyšly vstříc a  vše vypadalo na 

dobré cestě. Říkali jsme si, že Itálie 
má skvělé obaly, ale oni zavřeli fabriky. 

Běžela výroba pro anticovidové účely, 
ale pouze pro jejich potřeby. Sáhli 

jsme tedy po lokálním obalu, který 
je u  nás hodně používaný. Obaly 

proto vybíráme i podle toho, kdo drží 
zásobu a může kdykoliv reagovat.

Svět balení:
Snažíte se omezovat počet používaných 
 balení?

Jana Stránská:
Hlavně se snažíme, aby obal vypadal moderně. 
Mívali jsme šroubovací uzávěry, ale to už moc 
nefrčí, vypadá to „devadesátkově“. Pokud 
máme pocit, že design neodpovídá sou-
časným estetickým nárokům, mo-
dernizujeme celý obal. Je ovšem 
pravda, že často volíme tubo-
flakon, protože nechceme 
nabírat nový typ obalu. Při 
výběru také hodně záleží 
na materiálu. Prodáváme 
třeba mátový gel se silicemi, 
který nám rozkládal všechna 
balení. Měli jsme ho v  dávkovači, 
jenž byl vypotřebovaný jen z  půlky, 
a přestal fungovat. Přírodní silice dávají 
obalům opravdu zabrat, proto musíme volit 
sendvičové obaly a hodně testovat.

Svět balení:
Do jaké míry „testujete bojem“ a do jaké zkou-
šíte dopředu?

Jana Stránská:
Dopředu testujeme hodně, ale něco neodhalíte. 
Teď jsme měnili velké dávkovače a  říkali jsme 
dodavateli, že potřebujeme 50 lahví, abychom 
si vyzkoušeli vodové, emulzní i hodně hmotné 
produkty. Testujeme tak, že výrobek dáváme 
do termostatu a lednice, necháváme jej na slu-
níčku nebo jej nadstandardně používáme. Vše 
vyšlo skvěle, a tak jsme obaly objednali. Začaly 
mrazy a obaly v zásilkách praskaly s tím, že se 
samozřejmě zničily i  další výrobky. Protože 
nešlo o jeden výjimečný případ, ale dělo se tak 
u více lahví, pátrali jsme po důvodech a zjistili, 
co vás dopředu nenapadne. I když to byl velký 
a  zavedený producent, tak těch padesát lahví 
zaslaných na test vážilo o pár gramů víc než ná-
sledná standardní dodávka. Možná použili i jiný 
typ plastu. Okamžitě jsme tedy přešli k jinému 
dodavateli.

Svět balení:
Máte ještě nějaké podobné „historky 

z natáčení“?

Jana Stránská:
Třeba minulý rok jsme po-

užívali 500ml lahve od 
jistého dodavatele. Ve vý-

robě si stěžovali, že se lahve 
hůř zavírají a špatně dotahují. Při-

šli jsme na to, že dodavatel přidal na 
lahev závit navíc, aniž by se obtěžoval 

nás o  tom informovat. Spolupráci jsme 
také utnuli.

Svět balení:
To vypadá, že máte s dodavateli hodně špat-
ných zkušeností.

Jana Stránská:
Pozitivní převažují. Máme třeba úžasného vý-
robce krabiček, se kterým jsme velmi spoko-

Česká pobočka společnosti FM Logistic byla založena v roce 1996 a od té doby poskytuje 
své služby známým společnostem z různých odvětví, například FMCG nebo luxusního 
zboží s vysokými bezpečnostními požadavky. FM Logistic v České republice operuje 
v  několika teplotních režimech a se svými 500 zaměstnanci se zaměřuje na komplexnost 
portfolia, včetně skladování a manipulace, vnitrostátní a mezinárodní paletové i balíkové 
přepravy a služeb s přidanou hodnotou (co-packingu,  logistiky e-shopu, paletového řízení, 
procurementu, celních služeb). Všechny služby, jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni, jsou 
koordinovány vlastním nástrojem Control Tower, a to i v případě, že zákazník používá v rámci svého 
dodavatelského řetězce více než jednoho dodavatele. Rozsah služeb FM Logistic se neustále vyvíjí 
v souladu s potřebami zákazníků a to za současného zachování nejvyšších standardů kvality.

Mezinárodní poskytovatel logistických služeb
Optimalizace logistického řetězce našich klientů a zvýšení jejich konkurenceschopnosti je naším 
cílem ve všech zemích, kde působíme. Díky dokonalé znalosti každého článku logistického 
řetězce, od skladování a manipulace, přes balení, dopravu a distribuci, jsou logistické procesy 
našich klientů bezproblémové. Díky naší odborné znalosti logistiky v hlavních odvětvích, 
kde se spoléháme na naše osvědčené postupy, a díky dovednostem v oblasti poradenství 
a  celkového řízení logistického řetězce, jsme schopni optimalizovat vaše současné 
postupy a předvídat vaše budoucí potřeby.

recepce@fmlogistic.com   |   www.fmlogistic.cz
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vysvět-
líme to. 

N a p ř í k l a d 
na Instagram 

d á v á m e  fo t k y 
vzorků a  zákaznice 

reagovala ve smyslu, zda 
jsme se nad tím zamys-

leli a  nepoužíváme zbytečný 
plast. Byla to naše stálá klientka, 

a proto jsem jí odepsala, že mnoho 
spotřebitelek je obezřetných, nechce 

si kupovat zajíce v  pytli, a  proto vzorky 
představují běžnou součást naší práce. Pak 

jsme měli diskusi na téma EPS výplní, které měly 
být biodegradabilní, ale zákaznice to viděla jinak. 
Vždycky se zamyslíme, jestli neexistuje něco 
lepšího, ale nakonec to uděláme tak, jak to 
umíme nejlépe.

Svět balení:
Chystáte nějaké obalové novinky?

Jana Stránská:
Chceme se více zaměřit na dekorativní kosme-
tiku, což je pro nás neprobádaná oblast, tak hle-
dáme nové výrobce obalů.

Svět balení:
A daří se nacházet?

Jana Stránská:
Mám dojem, že výrobci nám často představují 
novinky, které jsou marketingově přitažlivé, ale 
nejsou příliš funkční. Třikrát si rozmyslíme, než 
něco přijmeme. Už jsem zmiňovala ty vymačká-
vací kelímky. Podobně nám obaláři nabízejí 
krásné parciály, stříbrnou ražbu, digitální výseky 
nebo speciální papíry. Učinili jsme však zkuše-
nost, že běžný zákazník tyto poměrně drahé 
inovace vůbec nedocení. Zajímá ho natištěná 
květina. Stříbrnou ražbu na produktech jsme vy-
měnili za barvu, kdy se to jako stříbro pouze tváří. 
Podobně jsme ubrali parciální proužek a mnoho 
zákazníků to vůbec nezaregistrovalo. Když přijde 
tiskař, řekne: „Vy tam máte toto a toto.“ Ale mně 
připadá, že se tyto záležitosti někdy zbytečně 
hrotí, protože zákazníka zajímá, jestli je na obalu 
kytička a jak dobře se otvírá.

Každopádně z  hlediska inovací se více zamě-
říme na dávkovače a  na to, aby flakony měly 
fliptopy a nebyly šroubovací. U některých pro-
duktů upouštíme od sekundárního balení – kra-
bičky. Jindy to nejde, protože na krabičku nebo 
do ní musíme dostat informace o složení nebo 
výrobci v různých jazykových mutacích.

Svět balení:
Nezkoušeli jste vícevrstvé etikety?

Jana Stránská:
Používali jsme je, ale jsou poměrně drahé. Pořád 
jsem také přemýšlela nad QR kódy a říkala si, že 
s tím lidé neumějí pracovat. Ovšem jak se začaly 
používat různé očkovací aplikace, nabývám 
dojmu, že k tomu máme všichni mnohem blíže. 
Asi to také vyzkoušíme s tím, že zákazník naske-
nuje a proklikne se třeba na web, kde bude video 
s další instruktáží.

duktům. 
U  někte-
rých hodně 
zdražených su-
rovin jsme si řekli, 
že je radši nebudeme 
používat a   investujeme 
do vývoje receptur. Ono 
v téhle branži není všeobecně 
velká stabilita. U té nejdražší su-
roviny nám teď oznámili, že ve světě 
je málo propylenglykolu, a tak se zdra-
žuje. Jindy zase zdraží makadamový olej, 
protože je špatná úroda. Někdy je produkt do 
žluta nebo do hněda, protože se sesbíraly byliny 
z jiné louky a jinak to pustilo barvu.

Svět balení:
Máte impulzy z trhu, že aspoň pokud jde o vlivy 
pandemie, by se v závěru roku mohla situace 
zlepšit?

Jana Stránská:
Vůbec, všichni se bojí, co přijde. Ale trochu to 
zobecním: Když máte firmu, pořád něco řešíte, 
a i ty průšvihy vás musí bavit.

Svět balení:
Během pandemie se hodně roz-

jel prodej online. Ovlivnilo to 
způsob, jak přistupujete 
k obalům?

Jana Stránská:
V běžném maloobchodu jsme pouze 

v Rossmannu, a proto ani moc neřešíme 
takové ty úvahy z category managementu, 

zda má mít obal pět nebo pět a půl centime-
tru. Protože toho však hodně posíláme balíko-
vou přepravou, více nás zajímá, jak eliminovat 
nárazy. Když testujeme dárkové balení, pošleme 
jej do Ostravy a pak zpět. Jednoduše zjistíme, 
jestli vydrží zacházení na poště.

Svět balení:
Vyrábíte přírodní kosmetiku. Jak reagujete na 
zákazníky, kteří komentují různé obalové ma-
teriály?

Jana Stránská:
Podle nejlepšího vědomí a svědomí. Když s námi 
zákazník začne diskutovat, jestli je něco potřeba, 

jení. Dobře se mi spolupracuje s lidmi, kteří jsou 
upřímní. A  toto je ten příklad. Ozvou se s  tím, 
že jim ujela ražba a jestli je to se slevou snesi-
telné. Řekneme ne, je to ošklivé, vyhoďte to. 
Nebo usoudíme, že vadu odhalí jen profesio-
nál, a obaly přijmeme. Když nám z nějaké spo-
lečnosti pošlou etikety a poté, co jsme udělali 
desky se vším vzorováním, je tam úplně jiná 
modrá, a  dodavatel zkouší, jak zareagujeme, 
jsem hodně naštvaná. Etikety a typy lepidla jsou 
pro nás přitom velmi důležité. Někdy mi připadá, 
že společnosti nezaměstnávají ani technologa, 
se kterým by se dalo komunikovat a jenž by po-
soudil, co na tubě bude držet.

Svět balení:
Během pandemie nebyly k  dispozici některé 
obalové materiály nebo hodně zdražily. Za-
sáhlo vás to výrazně?

Jana Stránská:
Tento rok je problematický, protože se ozna-
mují prakticky jen zdražení. Zatím největší zvý-
šení ceny u  suroviny jsme zaznamenali o  138 
procent. Na začátku roku jsme už museli také 
zdražit, ovšem o dvě nebo tři procenta. Zákaz-
níkům jsme tehdy psali, že cenu už zvyšovat ne-
budeme, pokud nepřijde nějaká pohroma. Ale 
zmiňovaný růst cen takovou pohromou je.

Svět balení:
Musíte nakupovat hned, nebo na jakou 
dobu máte skladové zásoby?

Jana Stránská:
Skladové zásoby držíme na 
dva a  půl měsíce u  surovin 
i obalů, a ještě tři měsíce u ho-
tových výrobků. Teoreticky tedy 
máme na půl roku vystaráno. Stane 
se, že něco vypadne, ale upřímně ře-
čeno, nehodlám si z toho dělat hlavu. Nabývám 
dojmu, že na covid se dnes svádí úplně všechno. 
Nejsem si jista, jestli taková zvýšení cen, která vi-
díme, vyvolala pouze pandemie.

Svět balení:
A hledáte tedy alternativy?

Jana Stránská:
Špatné to bylo s lihem. Začali jsme používat jiný 
denaturovaný líh, i když úplně nevyhovoval pro-

„Na covid se dnes svádí 

úplně všechno.“
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600 1,5mil.

20artiklů

balíčků

značkových a partnerských prodejen 

produktů

zemí
má společnost na trhu.

je každoročně objednáno
z firemního e-shopu.

objednává produkty Ryoru.

vyrobí Ryor každý rok.

je cílovými destinacemi 
firemních zásilek.
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Krása cirkulární
ekonomiky
v podání
DS Smith Packaging

Cirkulární ekonomika je alternativou k léty
zažitému a rozšířenému lineárnímu modelu, kdy
jsme suroviny brali, vyráběli z nich produkty a ty
jsme po skončení jejich životnosti vyhodili.

Cirkulární ekonomika je založena na principech
odpadu a znečištění, udržování

materiálů v oběhu po delší dobu a regeneraci
přírodních systémů s cílem vytvořit udržitelnější
a krásnější svět. Prostředkem není spotřebovávání
zdrojů, ale jejich efektivní využívání.

Jde nám o vytvoření ekonomiky, který funguje
v souladu s naším přírodním světem.

Díky našim řešením pro cirkulární obalová
řešení může být společnost DS Smith vaší
vstupní branou do oběhového hospodářství.

Můžeme vám pomoci tím, že navrhneme
udržitelnější obalová řešení , dosáhneme
vašich ekologických cílů a splníme rostoucí
požadavky vašich zákazníků na udržitelnější
obaly.

Oběhové hospodářství je jednoduchý, ale mocný
koncept, který znamená lepší budoucnost pro nás
i pro planetu a který dává smysl i z finančního
hlediska.

Pokud jde o obaly, je naším cílem nepoužívat více
materiálů, než je nezbytně nutné, optimalizovat
dodavatelský řetězec, používat recyklované
materiály jako druhou přirozenost a zajistit, aby
mohly být recyklovány nebo znovu použity. Naše
oběhová řešení vám pomohou podívat se na vaše
obaly jinak. Společně můžeme přehodnotit vaše
návrhy tak, aby byly udržitelnější. A my víme, že
to je důležité i pro vaše zákazníky.

Ať už vyrábíte a prodáváte cokoli, první, co vaši
zákazníci uvidí, je obal. Ve fázi návrhu se však
neurčuje pouze vizuální dojem, ale z velké části
také dopad výrobku na životní prostředí.
S ohledem na tuto skutečnost jsme ve spolupráci
s nadací Ellen MacArthur Foundation vytvořili
Zásady cirkulárního designu, které nám
pomáhají přetvářet budoucnost obalů pro oběhové
hospodářství a zároveň pomáhají vaší značce
pozitivně vyniknout.

Objevte s námi krásu cirkulární ekonomiky
Více informací naleznete na našem blogu:
blog.dssmith.com/cz

Maximal i zace
efektivity
dodavatelského cyklu
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a produktu
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designu
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Současné obaly z vlnité lepenky jsou nejčastěji 
potištěny flexotiskem. Nicméně se zdaleka 

nejedná o  jediný typ využívaného tisku. 
Kašírovaná produkce, která je nejčas-

těji zastoupena skupinovými SRP, 
spotřebitelskými obaly na elek-

troniku, pivními multipacky, 
bag-in-boxy obaly či POS dis-

pleji je nejčastěji výzvou pro 
ofsetáře. Omezeněji se lze 

u jednodušších zakázek setkat 
i se sítotiskem. A stále častěji 

je používán tisk digitální, a  to 
vzhledem k  jeho flexibilitě, 

která umožňuje zákazníkům 
přizpůsobovat tisk obalů 
podle konkrétních po-
třeb pro sezonní 
zboží či limitované 
edice.

Většina výrobců obalů 
z  vlnité lepenky potvrzuje, 
že na tisk má velký vliv sou-
časný nedostatek papíru, takže je 
potřeba pečlivě zvažovat, jaký druh 
materiálu a  v  jaké kvalitě se použije. Důležité 
také je, aby byl vybraný druh papíru dostupný 
v požadovaném množství pro výrobu. Jednou 
z možností, jak šetřit nedostatkový papír, je op-
timalizace konstrukce.

S

TISK A ZNAČENÍ

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Není tajemství, že nejenom na našem trhu, ale prakticky po celém světě je hlad po vlnité 
lepence. Jeden z nejpopulárnějších obalových materiálů vůbec zaznamenal růst i v souvislosti 
s pandemií covidu-19 a s ní souvisejícím nárůstem především e-commerce. Méně se však hovoří 
o dalším souvisejícím trendu – růstu potištěných lepenkových obalů.
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Tomáš 
Haškovec
marketingový ředitel
Spokojený pes

„KRABICE JAKO 
SOUČÁST NÁKUPNÍHO 
ZÁŽITKU“
Celý pet segment se posunuje hodně 
dopředu. Zatímco u výrobců krmiv jsem 
letos zaznamenal několik moc hezkých 
krabicových projektů, u  řady prodejců 
stále vládnou „krabice od bot“. Obecně 
se stále neklade dostatečný důraz na to, 
aby krabice byla součástí pozitivního ná-
kupního zážitku. Ale vidím to velmi pozi-
tivně, skvělých „krabicářů“ je tu spousta 
a získávají stále nové zákazníky. Za pár let 
už bude řešení obalu důležité v každém 
e-shopu, věřím tomu.

Potisk lepenkových 
obalů ovlivňuje 
i aktuální 
nedostatek 
papíru

DIGITÁLNÍ TISK JAKO NÁHRADA ETIKETY 
PŘINÁŠÍ ÚSPORY
Podle společnosti Thimm pack’n’display je tren-
dem nárůst podílu potištěných obalů. K  tomu 

přispívají i  nové marketingové strategie. 
Často jsou zakázky „šity přímo na míru“ 

digitálnímu tisku. A  zde je někdy 
kámen úrazu v nízké informova-

nosti zákazníků, kde u někte-
rých z nich stále přetrvává 

mýtus, že digitál je 
drahá záležitost, 

což dávno neplatí. 
Podle Thimmu je 

třeba vzdělávat zákaz-
níky, což může vést mj. ke 

snížení nákladů, které vydá-
vají na obaly. Zákazníci například 

často vyžadují celoplošný barevný 
potisk obalů, ačkoliv v  regálech jsou 

viditelné pouze přední části obalů.

Novým trendem u zasilatelských krabic je na-
příklad vnitřní tisk, který zákazníka osloví a po-
skytne mu emocionální zážitek při rozbalování. 
Tak tomu je i  u  zasilatelských obalů na dezin-
fekce společnosti Clean Doctrine, u  kterých 
Thimm využil digitální tisk.

Zajímavou možnost představuje přímý digitální 
potisk logistických obalů, u  kterých může na-

14.–15. října 2021 
Aquapalace Hotel Prague
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tek,“ vy-
světluje svůj 

vztah k  potiště-
ným zásilkovým obalům 

Tomáš Haškovec, marketin-
gový ředitel Spokojeného psa. A do-

dává: „Myslím, že si s potiskem celkem 
hrajeme. A  snažím se využívat všechny 

jeho možnosti. Přesto mám pořád v  hlavě 
několik inovací, které společně s dodavatelem 
řešíme, a  jen čekám, až to technologie dovolí. 
Každopádně téměř všechny naše krabice máme 
obrandované základním potiskem – logo, claim 
a základní textace. Část našich krabic je potis-
kem řešená po celé ploše, naše krabice-boudy 
s druhým životem, a u některých krabic řešíme 
i limitované potisky pro jednotlivé měsíce.“ To se 
týká takzvaných Spokoboxů.

FLEXOTISK PRO PIVO
Plzeňský Prazdroj se snaží používat obalové ma-
teriály, které lze v co největší možné míře recyk-
lovat, znovu využívat nebo jsou samy tvořené 
recyklátem. Proto i u pivních multipacků aplikuje 
materiály s vysokým obsahem recyklátu. Sou-
částí je ale vždy i vrstva z materiálu, který zajistí 
nepropustnost v případě, že by došlo k rozbití 
obalu (sklenice či plechovky). Ke změnám došlo 
i v oblasti tisku, jak potvrzuje Pavel Šemík, tech-
nický ředitel Plzeňského Prazdroje: „V  oblasti 
tisku jsme většinu krabic a  trayů převedli do 
flexo technologie. Jedná se o dražší technologii 
při zavádění, ale následné používání je efektiv-
nější a vykompenzuje vstupní náklady – v porov-

hrazovat 
např. eti-

kety. V praxi to 
znamená, že se 

pomocí digitálního 
tisku na obal natisk-

nou unikátní čísla, která 
se tradičně nacházela na 

etiketách. Tím, že lze na kartony 
natisknout unikátní informace či 

čárové kódy, dojde na straně zákaz-
níka k úspoře dodatečných nákladů.

ZÁSILKOVÉ OBALY NEJSOU 
„KRABICE OD BOT“
Spokojený pes patřil k prvním, který začal u zá-
silek z  e-shopu využívat účinně spojení vlnité 
lepenky a  digitálního tisku. „Již před lety jsme 
získali Obal roku a Worldstar Packaging Awards 
pro naši již legendární krabici-boudu. A  jsem 
moc rád, že se nám podařilo vyhrát Obal roku 
s dalším krabicovým projektem. Spokobox, náš 
vlastní mysterybox, získal Obal roku 2020. Beru 
to – kromě super reakcí zákazníků – jako hezký 
důkaz toho, že má smysl krabice řešit a že posílat 
prémiové produkty jen v ‚krabici od bot‘ je přeži-

nání 
s  do-
savadním 
o f s e t e m . “ 
Za výhodu po-
važuje, že pivovar 
může využívat ba-
revné podklady vlnité 
lepenky k tomu, že v tisku 
vynechává jednu barvu (ta-
kovou, jako má podklad).

„Preferujeme potištěné obaly, prak-
ticky všechny naše obaly jsou plně 
tištěné. U trayů používáme zajímavou tech-
nologii, kdy dodavatel potiskne tray základními 
motivy a informacemi, my pak přímo na stáčecí 
lince dotiskneme legislativní texty, legislativní 
loga a EAN podle konkrétní značky a šarže. I tato 
technologie nám přináší úsporu materiálu,“ vy-
světluje Pavel Šemík. V souvislosti s potiskem je 
podle něj třeba dbát i na řádné umístění povin-
ných legislativních údajů, ale i správné umístění 
loga značky, aby se nic z toho při lepení či sklá-
dání neskrylo nebo nedeformovalo.
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Řada ofsetových firem byla sekundárně pan-
demicky postižena, protože kvůli paralýze 

mnoha odvětví stagnoval či přímo i padal 
tisk různých letáků, katalogů apod. Na 

druhou stranu lze u ofsetových tis-
káren zaznamenat i trend inves-

tic do modernějších strojů, 
včetně větších formátů, 
které jsou vhodné pro tisk 

obalů. Stále více tiská-
ren totiž doplňuje své 

portfolio právě o oblast 
packagingu, neboť zde 

cítí značný potenciál. 
Poptávka po větších 

formátech však není je-
diný trend, se kterým 
se u moderních of-
setových strojů 
setkáváme.

Ř

TISK A ZNAČENÍ

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Pro pandemické, tedy poněkud nestandardní období je typické, že některé sektory v čele s obaly z vlnité lepenky 
rostly, a  některé naopak padaly. Z  hlediska tisku zaznamenaly propady jak konvenční technologie, tak i  ty 
digitální. Nicméně vývoj technologií se nezastavil, a to ani u tiskové techniky, která je dlouhodobým kvalitativním 
standardem, ofsetu.
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Foto: Koenig & Bauer

Ofsetová kvalita 
zůstává tiskovým 
standardem

Na rozdíl od řady jiných technologií ofset dis-
ponuje vysokou konstantní kvalitou již řadu let. 
Ostatně podle tiskového ofsetového standardu 
se často posuzuje jak kvalita konvenčních, tak 
dokonce i  kvalita digitálních tiskových tech-
nik. Jaká jsou tedy současná ofsetová témata? 
Nesou se v  podstatě především ve znamení 
digitalizace a automatizace. K pokročilé digitali-
zaci systémů se u nejmodernějších strojů často 
využívá cloudových systémů pro správu pra-
covních úkolů, které dokážou spravovat více do-
končovacích zařízení v jediném a optimalizovat 

produkci a tím zefektivňovat celou výrobu.

DIGITÁL OFSETOVÉ KVALITY JAKO 
VHODNÉ DOPLNĚNÍ VÝROBY

Tiskárny často řeší problematiku 
celého workflow především 

z  důvodu stoupajícího 
trendu online obchodo-

vání, systémů web-
-to-print apod. 

A pochopitelně 
jako u ostat-

ních prů-
m y s -

lových odvětví jsou nosná environmentální 
témata v podobě udržitelných řešení nejenom 
v technologii tiskového stroje, ale i v řadě sou-
visejících částí (CTP, tiskové barvy atd.). Ale 
jako vždy: nic není samospasitelné. A  je 
potřeba si uvědomit, že ofsetový tisk je 
velmi rychlá a produktivní technolo-
gie, nicméně není úplně vhodná 
pro náklady v  řádech desítek 
až stovek kusů. Tam jej 
skvěle doplňují digitální 
stroje. Řada výrobců 
ofsetových strojů 
je zároveň i do-
d a v a t e l e m 
d i g i t á l -
n í h o 

Filip Šaroch
ředitel polygrafické výroby
GZ Media

„NOVÝ OFSET SPLNIL 
OČEKÁVÁNÍ“
Nový Speedmaster XL 106–6+ L je další 
z  tiskových strojů Heidelberg v  naší 
výrobě a  zcela splnil naše očekávání 
v oblasti kvality tisku a rychlosti příprav. 
Stroje třídy XL jsou za nás nejlepší volba 
pro splnění nejvyšších nároků na kon-
venční ofsetový tisk.



formě stroje Rapida 106 kombinovat ofsetový 
tisk, digitální inkjetovou jednotku a flexotiskové 
věže. Digitální tiskové stroje zase používají flexo-
tiskové jednotky pro lakování nebo tisk velkých 
ploch, kde je výrazně lepší poměr ceny a výkonu.

AUTOMATIZACÍ I PROTI NEDOSTATKU 
PRACOVNÍCH SIL
Prakticky všichni, kdo mají co do činění s tiskem, 
se shodují, že trendem je současné zrychlování 
procesů, zkracování termínů a zároveň zmenšo-
vání objemů zakázek, pochopitelně se souběž-
ným tlakem na cenu a kvalitu. Výsledkem tohoto 
mixu je jednoznačný akcent na automatizaci. 
„Současná velikost zakázek se stále zmenšuje, 
u  řady firem dosahuje nákladů kolem 2000 
tiskových archů. Zákazníci tlačí na stále kratší 
dodací termíny a sílí i tlaky, které vedou ke zvy-
šování úspor (především tlak na ceny a marže). 
Vedle těchto aktuálních trendů se navíc většina 
výrobců potýká s nedostatkem pracovních sil. 
Všechny tyto aspekty vedou k jednoznačnému 
trendu – automatizaci,“ popisuje situaci na 
trhu Jaroslav Švejda, sales director / authorized 
officer společnosti Heidelberg Praha. A pokra-
čuje: „Automatizace se odehrává na několika 
úrovních. Současný vývoj byl směřován hlavně 
do výroby tiskových desek, tiskových strojů se 
systémem push-to-stop, který ofsetovou tech-
nologii posunul k plně automatizovanému auto-
nomnímu tisku a který se v rámci automatizace 
uplatňuje i  u  skládání, včetně automatického 
odebírání za strojem a ukládání na palety.“

Příkladem je tiskový stroj Speedmaster XL 106–
6+ L v GZ Media v Loděnici. Šestibarvový stroj 
s lakováním je instalovaný s vyvýšeným pódiem, 

díky kterému je možné do stroje naložit vyšší 
paletu. Na stroji se tisknou převážně obaly 

a zakázky na silnější materiál a vyvýšené 
pódium bylo nutností. Stroj je vyba-

ven řadou systémů a funkcí, které 
pomáhají tiskaři zjednodušit 

a zefektivnit jeho práci, zkrá-
tit časy přípravy a uspořit 

materiál.

produkčního tisku. Například na letošní virtuální 
Drupě patřil k nejdiskutovanějším 40“ archový 
nanografický tiskový systém Impremia NS40, 
který využívá ofsetové zkušenosti společnosti 
Komori. Konfigurace stroje, který pracuje rych-
lostí 6500 archů za hodinu, jsou k dispozici ve 
dvou modelech (čtyři barvy plus lakovací sta-
nice a  sedm barev plus lakovací stanice). Im-
premia NS40 je vhodná pro zakázky krátkých 
a  středních sérií, kde ofsetový tisk vzhledem 
k produktivitě a ziskovosti není zcela vhodný.

PREDIKCE ÚDRŽBY S POMOCÍ UMĚLÉ 
INTELIGENCE NENÍ PROBLÉM
Kurz zvyšování disponibility zařízení pomocí 
automatizace a digitalizace potvrzuje i výrobce 
Koenig & Bauer. Cílem je logicky další zkraco-
vání neproduktivních časů, které se však netýká 
pouze přípravy zakázek, ale celého procesu. 
Stanislav Vaníček, marketing manager, říká: 
„Velký důraz se klade i na zrychlení a zjednodu-
šení údržby strojů. Stále více proto využíváme 
sběru a vyhodnocení provozních dat. Na jejich 
základě lze nejen optimalizovat výrobní procesy, 
to se děje již delší dobu, ale pomocí prediktivní 
údržby dokážeme s pomocí umělé inteligence 
odhalit nestandardní chování strojních sou-
částí.“ Specialisté z  oddělení dálkové údržby 
ve spolupráci s  místními servisními techniky 
mohou na tyto potenciální zdroje závad zákaz-
níka upozornit a  naplánovat s  ním preventivní 
zásah. Velké množství těchto případů lze zvlád-
nout během několika minut na dálku, případně 
se přikročí k  preventivnímu seřízení nebo vý-
měně dílu na místě. „Zásah servisního technika 
je však vždy předem plánován a  tím pádem 
proveden v ideálním čase a maximální možnou 
rychlostí. Snahou je předejít neočekávaným 
odstávkám výrobní technologie a zvýšit tak její 
výše zmíněnou dostupnost pro produkci,“ do-
plňuje Stanislav Vaníček.

Současný trh je velmi specifický tím, že velkou 
roli hraje u  tisku nejenom produktivita, resp. 

dostupnost, ale také flexibilita provozu zvy-
šující rychlost dodávek, individuální přístup 

a  další kritéria. Z  toho důvodu nestojí 
nyní jednotlivé tiskové technologie 

proti sobě, ale stále více se vy-
užívá jejich synergie a  kombi-

nace. Dalším krokem je pak 
integrace více tiskových 

technik do jednoho za-
řízení. Například tis-

kový stroj Koenig 
& Bauer Vari-

Jet dokáže 
na plat-
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Pavel Komůrka
packaging innovation 
– sustainability 
coordinator
Orkla

„OFSET JAKO SÁZKA 
NA KVALITU“
Orkla Foods Česko a Slovensko, ale i jiné 
pobočky Orkly v  jiných zemích využí-
vají flexibilní obaly potisknuté metodou 
kontinuálního ofsetu – důvodem je kva-
lita a cena. Klasický ofset se používá při 
tisku velké části etiket, včetně IML. Dále 
je ofset dominantní při potisku obalů 
z hladké lepenky. Ve všech případech je 
hlavním důvodem použití kvalita.
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systémy, elektrickými bezpečnostními zaříze-
ními či sofistikovanými posunovači. Na rozdíl od 
univerzální technologie mohou být automatické 
kartonovací stroje vhodné pro balení širokého 
sortimentu od jednoho po více produktů. I když 
se kartonovací stroje vyplatí používat přede-
vším u  větších výkonů, při opakované výrobě 
nebo u fyzicky náročných operací balení, téměř 
všichni dodavatelé na našem trhu potvrzují 
i další trend, kdy dochází k nasazení automatic-
kých kartonovacích strojů z důvodu nedostatku 
personálu, což zaznamenává především potra-
vinářský segment.

„Hlavně nám nezastavujte naše stroje,“ slýchá-
vají často od svých zákazníků ve společnosti 

Thimm pack’n’dis-
play. Z  praxe totiž 
dobře vědí, že pře-

chod 

Kartonovací stroje, které skládají krabice odlišných rozměrů a  tvarů 
z  kartonových přířezů, pracují jak v  samostatných režimech, tak jsou 
i součástí celých balicích linek. Kartonovací zařízení nabízejí rychlejší výrobu, 
lepší kvalitu a snadnou opakovatelnost výroby.

TECHNOLOGIE

K
Kartonovací stroje jsou určeny pro balení širo-

kého sortimentu zboží do spotřebitelských 
nebo skupinových obalů. Vedle důrazu 

na výkon jsou žádány takové stroje, 
které obsluze maximálně usnadní 

práci, včetně ovládání a  nasta-
vení. Hojně jsou využívány 

v  oblasti potravin, farma-
cie, kosmetiky i  spotřebi-

telském sektoru.

ŘEŠENÍ I PŘI NEDOSTATKU 
PERSONÁLU

Obecně tyto technologie zvládají ope-
race rozevření lepenkového 

obalu, naplnění, lepení a uzavření. 
Moderní zařízení disponuje 
inspekčními 

Kartonovací stroje 
vyžadují kvalitní
obaly

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Pavel Šemík
technický ředitel
Plzeňský Prazdroj

„VÝBĚR BALIČKY NELZE 
PODCENIT“
Při výběru vhodného typu baličky jsme 
zohledňovali především variabilitu, 
protože máme 18 formátů balení. Dále 
jsme sledovali jednoduchou možnost 
přestavby z  formátu na formát, čímž 
spoříme čas, rychlost baličky, která 
musí zajistit 100 balení za minutu, a sa-
mozřejmě spolehlivost a  dobrou do-
stupnost náhradních dílů a  servisu od 
dodavatele.

Foto: Rokopack
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od dodavatele krabic k jinému dodavateli není 
tak jednoduchý, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Požadavky na krabice určené 
k automatickému plnění jsou velmi vy-
soké nejenom z hlediska konstrukce, 
ale i materiálu. Kvůli nižší ceně, na 
kterou zákazník často slyší, ně-
kteří dodavatelé krabic řeší úspory 
v procesu balení snížením kvality nebo 
druhu obalového materiálu, čímž často 
zadělávají na problém při automatickém 
kartonování.

JAK ŘETĚZCE OVLIVŇUJÍ KONSTRUKCI 
KARTONOVACÍCH STROJŮ
„Jsou to především řetězce, které svým dodava-
telům diktují podmínky, jak mají být provedeny 
skupinové obaly, které budou dodávat do jejich 
provozů. Současným trendem je především 
snadné otvírání kartonů nebo krabic, nejlépe 
složených ze dvou kusů – dna a  víka. Největší 
tlak je naopak na omezení používání lepicích 
pásek k uzavírání, které patří u nás stále k nej-
rozšířenějším způsobům,“ odpovídá na otázku 
ohledně současných technologií Lukáš Mašek, 
majitel společnosti Viking Mašek. Z  hlediska 
balení daného produktu je podle něj problém 
nejen volba nekvalitních krabic, případně nekva-
lifikovaného personálu, ale také nevhodná volba 
kartonovacího stroje.

„K  uzavírání a  lepení obalů používáme 
v našich kartonovacích strojích znač-
kové průmyslové horkotavné 
systémy značky Nordson a prů-
myslová tavná lepidla značky 
Henkel,“ dodává k  pro-
blematice kompletace 
obalů na stroji Lukáš 
Mašek s tím, že 90 % 
zákazníků působí v po-
travinářském, chemic-
kém nebo farmaceutickém 
průmyslu.

VŠESTRANNOST A RYCHLÁ 
PŘESTAVBA NA JINÝ FORMÁT
Společnost Radpak, která je do-
davatelem strojů, působí na 
českém trhu v  rámci ob-
chodního zastoupení 
se společností Ing. 
Roman Kopecký 
– Rokopack. 

I  tento 
dodava-
tel potvr-
zuje, že největší 
výzvou je kvalita 
obalových materiálů 
a dostupnost předřaze-
ného a následného zařízení 
(tiskárny, kontrolní váhy, stroje 
pro primární balení atd.). Když 
zákazník přejde z  manuálního ba-
lení na automatický proces, musí vě-

novat pozornost kvalitě přířezů tak, aby 
nezpůsobovaly zbytečné problémy 

v procesu automatického kartonování. 
„Podívejte se na krabičky vyráběné 

na horizontálních kontinuálních 
kartonovacích strojích, které 

se balí při výkonu 120–150 
kusů za minutu se sta-

bilní kvalitou a konzis-
tencí,“ uvádí benefity 

Roman Kopecký.

Současným trendem je u strojů 
zvládnout více formátů s  menší 

stopou a  minimalizací prostojů 
při změně formátu. Čím pruž-

nější, menší a rychlejší stroj, 
tím lépe. Tyto trendy 

R o m a n  Ko p e c k ý 
ilustruje na pří-

kladu výrobce 
o v e s n ý c h 

v l o č e k 
v  Pol-

sku. Díky tomu, 
že si firma ne-

chala navrhnout 
balicí linku dostatečně 

flexibilní, mohla vstou-
pit do kontaktu s  některými 

z  největších maloobchod-
ních řetězců v  Polsku. „Byli jsme 

schopni zvládnout výrobní kapacitu, 

kterou zákazník vytvořil, s  flexi-
bilitou obalů, která mu umož-

ňuje obchodovat s velkými 
řetězci supermarketů 

dodávajícími své 
produkty v  sáč-

cích, kartonech 
a pouzdrech 

pro konkrétní 
obchod,“ dodává 

Roman Kopecký.

„Vedle důra
zu na výkon 

jsou žádány ta
kové stro

je, 

které obsluze m
axim

álně 

usnadní p
rá

ci, v
četn

ě 

ovládání a
 nasta

vení.“

Foto: Viking Mašek

Foto: P
lzeňský Pra

zdroj

Pavel Kozel
product manager
Madeta

„RUČNÍ BALENÍ 
NEODPOVÍDALO 
ROSTOUCÍM NÁROKŮM 
VÝROBY“
Společnost Thimm pack‘n’display vy-
rábí pro společnost Madeta obaly pro 
automatické balení. Ty nahradily obaly 
pro ručně balené zboží, které již neod-
povídaly rostoucím nárokům výrobních 
procesů. Obal pro automatické balení 
se skládá z potištěného dna a z hnědého 
ochranného víka, které lze v místě pro-
deje snadno odstranit. Tento dvoudílný 
obal odpovídá aktuálním trendům pro 
SRP (shelf ready packaging).



Inzertorial

Výrobce nábojů, společnost 
Sellier & Bellot, se rozhodl pořídit novou 
technologii na dotisk již existujících 
krabiček. Připravené krabičky jsou 
opatřeny například informací o druhu 
střeliva nebo šarži. Stroj, který zajišťuje 
inkoustový dotisk, byl vyvinut českým 
zastoupením společnosti Konica Minolta. 
Přímo v Sellier & Bellot jsme zjišťovali 
podrobnosti.

Jaké jsou všechny povinné i marketingové 
údaje, které by měla obsahovat krabička se 
střelivem? 
S ohledem na druh výrobku musí krabička ob-
sahovat označení zejména druhu náboje, jeho 
výrobce, CIP označení a  následně různá další 
varování jako „nebezpečí výbuchu“ nebo CLP 
věty, které jsou obsaženy ve všech jazycích EU. 
Vzhledem k  početným povinným informacím 
již nezbývá tolik prostoru pro ostatní záležitosti, 
kde se snažíme umístit určitý design, loga a pří-
padně kódy pro další užití.

Proč jste se rozhodli pro dotisk údajů na 
krabičce pomocí technologie PrintPack? 
Rozhodnutí o využití technologie PrintPack jsme 
učinili na základě tří hlavních parametrů – rych-
losti, kvality a  ceny potisku. Za zásadní jsme 
považovali, aby kvalita byla na vysoké úrovni za 
přijatelné provozní náklady. Z  výrobního hle-
diska samozřejmě rozhodovala zmíněná rych-
lost, ale i jednoduchost celého procesu potisku 
pro obsluhu.

Můžete zmínit výhody použití současné 
technologie dotisku oproti předchozí, 
analogové verzi?
Výhod technologie PrintPack oproti kla-
sickému knihtisku lze jmenovat hned ně-
kolik. V prvé řadě je tisk násobně rychlejší 
s vyšší kvalitou. Nedochází k rozmazávání 
při manipulaci, kdy původní tisková barva 
zasychala řádově desítky minut. Inkoust po 
osvícení okamžitě. Dále odpadá složitá pří-
prava tiskových forem a používání ře-
didla na mytí stroje. Práce s novou 
technologií přináší obsluze 
vyšší komfort a  výrazně 
klesá také ekologická zátěž 
výroby.

Práci vám tedy  ulehčuje především 
skutečnost, že používáte digitální tisk 
a pracujete s digitálními daty? 
Rozhodně ano. Patří to k jedné z výhod, kterou 
jsme již naznačili a která souvisí s přípravou tis-
kových forem. Výroba tiskového fotopolymeru 
zabere poměrně dost času a  zahrnuje několik 
operací. Od tisku předlohy po samotné vymý-
vání a  osvětlování polymeru. Další nevýhoda 
spočívá v archivaci vyrobených polymerů, což 
je náročné na prostor. U technologie PrintPack 
toto vše odpadá, data z počítače se pouze po-
šlou do tiskového stroje. 

Jste na základě dosavadních zkušeností 
s PrintPackem spokojeni?

Ano, spokojeni jsme zcela jistě. V sou-
časné době dochází k  dolaďování 
tiskového stroje na naše požadavky. 

Musíme říci, že efektivně a pružně.

Uvažujete o rozšíření této tiskové 
technologie? 
Technologií jsme výrazně navýšili možnou ka-
pacitu potisku, která se v  tuto chvíli jeví jako 
dostatečná. Ovšem s  plánovaným  rozšířením 
výroby v příštích letech je možné, že bude třeba 
další kapacita. Pak bychom určitě uvažovali 
o  rozšíření.

Podrobnosti o použité technologii:
www.konicaminolta.cz

PRINTPACK ZAJIŠŤUJE 
RYCHLÝ A LEPŠÍ DOTISK 
KRABIČEK S NÁBOJI
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směru je tedy potřeba 
spočítat únosnost 

obalu. Zároveň se ale musí 
myslet na jeho funkčnost na 

regále, to znamená, aby se na-
příklad dobře otevíral.

I přes dnešní zkušenosti výrobců obalů 
občas dochází k chybám, které jsou dány 

zadavateli. Chybou, k  níž někdy dochází, je 
třeba předimenzovanost únosnosti sekundár-
ního obalu. Z  hlediska designu ale může být 
chybou i minimalizace potisku, což může vzbu-
zovat dojem, že se na sekundárním obalu šet-
řilo, pokud to ovšem není záměrem zadavatele, 
což může být příklad privátních značek někte-
rých řetězců, protože ty se snaží komunikovat, 
že je produkt kvalitní, ale levný; v tomto případě 
tedy výrazný sekundární obal nebývá často 
záměrem. „Když není záměrem komunikovat 
úspornost, je nevyužití designu sekundárního 
obalu velká chyba,“ říká Jan Kaprhál.

TRH SE NEMĚNÍ SKOKOVĚ
A kam se design sekundárních obalů bude v ná-
sledujících letech ubírat? „Zcela jistě dále po-
roste důraz na udržitelnost. Ale kam se posune 
design třeba za pět let? Podobné otázky jsme 
si pokládali i  před pěti lety a  samotný design 
se výrazně neposunul. Dříve jsme si říkali, že 
na trhu obalů bude rozšířená realita, že budou 
využívány aplikace, díky kterým se přes obal zá-
kazník dozví více informací. To už sice funguje, 

OBALY A DESIGN

N
Na sekundární obaly je kladen stále větší důraz. 

Výrobci je inovují, zásadní roli v rámci jejich 
přípravy hraje funkčnost a zejména také 

design, který souvisí s marketingovým 
hlediskem. Oba zkrátka musí na 

prodejní ploše zaujmout.

OBAL ŠETŘÍ PENÍZE
Stále platí, že obal prodává. 

Sekundární obal se velmi 
často objevuje v  samotných re-

gálových pozicích, protože se velmi 
často jedná o multibalení, tedy obal, ve 

kterém je více jednotlivých produktů v pri-

DESIGN MÁ 
ZÁSADNÍ ROLI:
I SEKUNDÁRNÍ 
OBAL PRODÁVÁ

márních obalech. Tento obal plní řadu funkcí 
a  marketingová je pouze jednou z  nich. 
Design je tedy důležitý, ale sekundární 
obal také šetří peníze. Jak? Tento 
obal šetří finance zejména retai-
lerům, protože pokud je využit 
i  na doplňování do regálů, 
což se ne vždy děje, 
najednou se doplní do 
regálu například dvacet 
produktů v tomto obalu, ne 
jeden produkt po druhém. Tím 
se tedy výrazně šetří čas osob, 
které regály doplňují, a  i  zde platí, 
že čas jsou peníze. „Sekundární obaly díky de-

signu mohou výrazně upozornit na značku, 
na konkrétní produkt. Dnes je trendem jed-
noduchá podvědomá komunikace. Sekun-
dární obal díky svému designu může přimět 
zákazníka k tomu, aby koupil produkt v pri-
márním obalu,“ konstatuje Jan Kaprhál, in-
novation & marketing manager společnosti 
Smurfit Kappa. Design sekundárních obalů 
je závislý na odvětví. Zatímco v retailu je de-
sign sekundárních obalů důležitý, například 
v e-commerce nehraje roli.

CHYBA: PŘEDIMENZOVANOST
Při zpracování sekundárního obalu je potřeba 

znát celou řadu údajů, mezi něž patří i poža-
davky na design. Nicméně důležité jsou i poža-

davky z hlediska dodavatelského řetězce, podle 
čehož se volí například typ lepenky. V  tomto 

Inovace se netýkají jen samotných primárních obalů, ale také obalů sekun-
dárních. Jde o obaly, které chrání spotřebitelsky zabalený výrobek nebo skupiny 
výrobků a usnadňují jejich manipulaci v rámci distribučního řetězce.

Petr Neckař
 petr.neckar@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

„V
ývoj sekundárn

ích obalů 

je v prů
běhu le

t v
elm

i p
omalý.“

BOX s fotem SB−112−2021-hejl-thimm.jpg

Výkřik:

doplnkova-sb−111−2021-design-obaly-instore-smurfit.jpg
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gálových pozicích, protože se velmi 
často jedná o multibalení, tedy obal, ve 

kterém je více jednotlivých produktů v pri-

jeden produkt po druhém. Tím 
se tedy výrazně šetří čas osob, 
které regály doplňují, a  i  zde platí, 
že čas jsou peníze. „Sekundární obaly díky de-

signu mohou výrazně upozornit na značku, 

novation & marketing manager společnosti 
Smurfit Kappa. Design sekundárních obalů 
je závislý na odvětví. Zatímco v retailu je de-
sign sekundárních obalů důležitý, například 
v e-commerce nehraje roli.

CHYBA
Při zpracování sekundárního obalu je potřeba 

znát celou řadu údajů, mezi něž patří i poža-
davky na design. Nicméně důležité jsou i poža-

davky z hlediska dodavatelského řetězce, podle 
čehož se volí například typ lepenky. V  tomto 

Foto: Smurfit Kappa
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ale rozhodně 
ne plošně. Vývoj 
sekundárních obalů 
v  průběhu let vnímám 
jako velmi pomalý. Je otáz-
kou, má-li být vůbec rychlý. Trh 
se nemění skokově,“ uvádí Jan 
Kaprhál. Doplňuje, že dalším poža-
davkem na sekundární obaly je mani-
pulovatelnost. Musí se počítat s efektivitou 
využití palety, tedy s logistickým hlediskem.

PRODEJNÍ BALENÍ
U sekundárních obalů je jedním z trendů příklon 
k  ekologickému hledisku. Jak říká Martin Hejl, 
jednatel společnosti Thimm pack’n’display, 

Foto: Stanislav D. Břeň

inzerce

jako sekundární 
o b a l y  m ů ž e m e 

vnímat i  prodejní ba-
lení, to znamená takové 

obaly, ve kterých je napří-
klad lahev a skleničky, protože 

už samotná lahev je vlastně pri-
márním obalem. Tyto multipackové 

obaly slouží mnohdy i jako transportní, 
protože si v nich zákazník produkty odnáší 

domů. Podívejme se na konkrétní příklad: „Za 
sekundární balení v našem případě považujeme 

prodejní balení něko-
lika čajů dohromady. Jde 
o  prodejní balení, které ob-
sahuje několik krabiček čajů. 
Počty jsou různé, ale princip 
stejný. Odběratel si tento multipack 
od nás koupí, ale na své prodejní ploše 
ho může otevřít a prodávat z něj krabičky 
čajů samostatně,“ popisuje Radmila Svobo-
dová, logistics and purchasing manager společ-
nosti Sonnentor. 

Martin Hejl
jednatel
Thimm 
pack’n’display

„PRODEJNÍ HLEDISKO 
A UDRŽITELNOST“
U  sekundárních obalů je dnes klíčové 
prodejní hledisko a  důraz na udržitel-
nost. Tato hlediska patří mezi výrazné 
trendy. Dříve byly sekundární obaly 
hodně barevné, používaly se výrazné 
barvy, aby obal co nejvíce zaujal. Dnes se 
jde vzhledem k udržitelnosti směrem ke 
střídmosti v barevném provedení. I dnes 
samozřejmě musí obal prodávat, musí 
upozornit na brand, to je jasné, nicméně 
myslí se více i na ekologii.
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QR kódy patří mezi dvourozměrné maticové 
(tzv. 2D) kódy. Jsou v  podobě čtverců 

nebo obdélníků, které obsahují velké 
množství tmavých bodů uspořá-

daných v mřížce. Tyto body mají 
v  rámci jednoho kódu stejný 

rozměr. 2D kódy slouží 
i  k  automatické identifikaci 

položek umožňující rychlé 
dekódování dat s  velmi vysokou 

přesností. Používají se mimo jiné ve 
zdravotnictví a farmacii, v logistice nebo 

maloobchodu i řadě dalších odvětví.

„Jedním z důvodů masového rozšíření 2D kódů 
je jejich schopnost kódovat velké množství in-
formací na velmi malém prostoru. Navíc mají 
samoopravné vlastnosti. Díky korekci chyb je 
možné načíst data i  z  částečně poškozeného 
nebo hůře vytištěného kódu,“ popisuje Mikuláš 
Černý, manažer PR a komunikace v organizaci 
GS1 Czech Republic. Čitelnost 2D kódů je ga-
rantována, i když jsou vytištěny v malé velikosti 
nebo jsou do povrchu produktu vyraženy, pří-
padně vypáleny.

SPECIFICKÁ FORMA PODPORY PRODEJE
„Vzhledem k omezenému prostoru a zvyšujícímu 
se množství informací, které chce, či dokonce 
musí výrobce komunikovat, je QR kód vhodným 
doplňkem, který rozšiřuje informační prostor 
mimo samotný obal,“ vysvětluje Vladislav Hof-
man, head of sales ve společnosti OTK Group, 
a dodává: „Z našeho pohledu tento prostor vý-
robci využívají především pro podporu prodeje 

Stále masivnější rozšíření chytrých telefonů znamená i širší možnosti pro využití QR kódů na obalech produktů. 
Výrobci jejich prostřednictvím, tedy zpravidla po načtení kódu zákazníkem a otevření konkrétních webových stránek, 
sdělují spotřebitelům rozličné informace. Ty se mohou týkat třeba detailního složení výrobku nebo možností třídění 
a recyklace obalu, stejně tak lze tímto způsobem komunikovat různé spotřebitelské soutěže či promoakce.

QR kódy usnadňují 
komunikaci se 
spotřebitelem

SMART PACKAGING

Q
formou promoakcí či soutěží a případně i ke ko-
munikaci širších sdělení.“ Ty se nemusejí týkat 
přímo samotného výrobku, ale slouží například 
k rozšíření povědomí o dalším sortimentu nebo 
o dění uvnitř dané firmy a jejích aktivitách.

Tím, jak QR kódy získávají na popularitě, stále 
více výrobců zvažuje jejich umístění na propa-

gační materiály a  zejména výrobky, kde lze po 
načtení dohledat informace o původu, složení 
apod. „Velkou výhodou je fakt, že generování QR 
kódů je jednoduché a nevyžaduje investice do 
specializovaného softwaru,“ vyzdvihuje Jakub 
Unucka, výkonný ředitel společnosti Gaben.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÉ REALITY
V poslední době se v odborné veřejnosti hovoří 
o možnostech propojení QR kódů s návaznými 
aplikacemi, využívajícími například virtuální 
a rozšířenou realitu. V daném ohledu však pro-
zatím mnoho praktických realizací a  referencí 
není. „Pokud budeme mluvit obecně, QR kódů 
na obalech přibývá. Výrobci si samozřejmě 
uvědomují výhody této možnosti komunikace. 
Co se však týče specialit typu zprostředkování 
rozšířené reality, z pozice výrobce obalů a etiket 
jsme žádnou takovou poptávku nezaznamenali. 
Naši zákazníci se tedy touto cestou komunikace 
zřejmě zatím nevydávají,“ poznamenává Vladi-
slav Hofman. A  doplňuje, že společnost OTK 
Group několik málo aplikací s rozšířenou reali-
tou na trhu zaznamenala, ale iniciativa je spíše 
na straně zákazníka a  realizace na reklamních 
agenturách.

„Rozšířená realita využívající QR kódy na oba-
lech má své opodstatnění, firmy se však větši-
nou uchylují k tomu, že si vytvoří vlastní marker 
zobrazitelný pouze jejich proprietární aplikací,“ 
podotýká Jakub Unucka. Výraznou bariérou je 
podle něj skutečnost, že dosud neexistuje uni-
verzální aplikace, která by obsah v rozšířené rea-
litě nad QR kódem zobrazila. „Univerzalitu se do 

Jakub Unucka
výkonný ředitel
Gaben

„ZÁKAZNÍK PŘINÁŠÍ 
PRVEK DYNAMIKY“
QR kódy na obalech dávají obchodní-
kům možnost odkazovat zákazníka na 
webové stránky. Určitý prvek dynamiky 
(do jinak statického kódu) může přinést 
samotný zákazník, který jej skenuje, na 
základě několika proměnných, jako je 
poloha, denní doba nebo den v  týdnu, 
získaných z  jeho čtecího zařízení a  tím 
se vějíř využitelnosti rozšiřuje.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Odborným partnerem 
pro smart packaging je
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tohoto ekosystému snaží přinést firmy, které vy-
užijí webový prohlížeč v mobilu coby interpreta 
QR kódu,“ dodává Jakub Unucka.

Jako příklad využití QR kódů ve světě lze uvést 
nedávnou kampaň společnosti Nestlé ve 

Steve Lister
global retail 
sustainability 
strategist

„ZÁJEM O VYUŽITÍ QR 
KÓDŮ POROSTE“
Do budoucna lze předvídat ještě větší 
míru interakce zákazníků skrze QR kódy, 
které interaktivně spojují zákazníka 
s produktem. Firmy budou i nadále hle-
dat cesty, jak více a efektivněji motivovat 
zákazníky k nákupům, a ti budou naopak 
očekávat, že značky přijdou s nabídkou 
nových nákupních zážitků.

FOTO: Pixabay

Jeden dodavatel, 
nekonečné možnosti.

FANUC je, díky třem základním skupinám produktů, jedinou společností v tomto sektoru, která interně vyvíjí a vyrábí všechny hlavní 
komponenty. Každý detail hardwaru i softwaru prochází řadou kontrolních a optimalizačních procesů. Výsledkem je vynikající funkční 
spolehlivost a důvěra spokojených zákazníků na celém světě. WWW.FANUC.CZ

Průmyslové roboty, CNC 
stroje a CNC řídící systémy

Kompletně navrženo 
a vyrobeno v Japonsku

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

inzerce

 Vietnamu ve spo-
lupráci se společ-
ností SIG, kterou se 
firma snaží oslovit zejména 
generaci Z.  Po naskenování 
jedinečných QR kódů z uzávěrů 
nápojů Nestlé Milo Teen Protein 
získává spotřebitel odměnu formou 
bodů, které může uplatnit prostřednic-
tvím aplikace pro zasílání zpráv Zalo. Kam-
paň poběží do konce září a  o  podrobnostech 
informovala Active & Intelligent Packaging Indu-
stry Association.

CHYBÍ VĚTŠÍ OSVĚTA
Základní premisou pro další rozvoj a uplatnění 
QR kódů jsou samotní spotřebitelé. „Ne každý 
a zvlášť u nás v tuzemsku vůbec ví, co ta změť 
znaků v sobě nese nebo k čemu slouží. Prozatím 
tu nebyla žádná osvěta či kampaň, která by 
se lidem vryla do paměti a využití QR kódů 
podpořila. Pokud se toto do budoucna 
změní, tak na to budou jistě intenziv-
něji reagovat i reklamní agentury 
a  QR kódům bude věnováno 
ještě více prostoru a mož-
ností k  jejich uplatnění,“ 
shrnuje na závěr Vla-
dislav Hofman. 
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Inspirativní inovace pro toto vydání pocházejí z oblastí tisku, výplňového materiálu a obalových řešení z papíru. 
Náměty pro tuto rubriku můžete zasílat na svetbaleni@atozgroup.cz.

Nová flexotisková jednotka 
nebo lepenkové obaly

ACCURIOLABEL 
S FLEXO 
OBOHACENÍM

rozšíření tiskových aplikací

snadné začlenění do provozu

ŘADA 
LEPENKOVÝCH 
OBALŮ PRO NÁKUP 
POTRAVIN ONLINE

varianty pro různé obalové 
potřeby

P A P Í R O V É  O B A L Y Společnost Mondi zavádí ve střední Evropě port-
folio obalů z vlnité lepenky pro online trh s potravi-
nami. Nejnovější obalová řešení eGrocery navazují 
na zavedení obalů BCoolBox v březnu a VinoBoxes 
v květnu. Maloobchodní prodejci potravin si mohou 
vybrat z  portfolia sedmi obalových řešení z  vlnité 
lepenky pro všechny způsoby vyzvedávání a doru-
čování potravin, jako je služba klikni & vyzvedni, 
místní dodávky prostřednictvím vlastního vozového 
parku maloobchodních prodejců nebo dálkové 
dodávky prostřednictvím externích dopravců. Kra-
bice lze podle výrobce přizpůsobit tak, aby je mohli 
používat malí i velcí maloobchodní prodejci.

Více na www.mondigroup.com

T E C H N O L O G I E Digitální rolový stroj AccurioLabel 230 se dočkal 
obohacení v podobě flexotiskové jednotky. Tu ocení 
výrobci, kteří hledají komplexní řešení pro tisk etiket. 
Jednotka umožňuje tisk bílé nebo jiných standard-
ních flexo inkoustů v  kombinaci se senzorem pro 
dotisk barev, který je součástí technologie Accu-
rioLabel. Rozšiřuje tak možnosti aplikací – například 
tisk na transparentní podklad nebo doplnění o Pan-
tone barvy. Flexotisková jednotka byla navržena 
tak, aby se dala snadno začlenit do běžného den-
ního provozu a  neovlivnila jednoduchost ovládání 
a rychlost tisku. O efektivní využití jednotky se stará 
software, který hlídá využití materiálů a díky tomu 
podle výrobce předchází plýtvání a šetří tak náklady.

Více na www.konicaminolta.cz

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



DVOJITÉ
VÝROČÍ
60 let Europalet - 30 let Epal

originály
od roku 1991

www.epal-palety.cz

V SOULADU
S MODERNÍ
TECHNOLOGIÍ
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H
Hliník je bezesporu cirkulární materiál. Lze ho 

recyklovat znovu a znovu, aniž by ztratil své 
původní vlastnosti (lehkost, vodivost, tva-

rovatelnost, odolnost, nepropustnost 
a  mnohonásobnou recyklovatel-

nost). V  Evropě se předpokládá 
zvýšení poptávky po hliníku 

do roku 2050 o 40 procent. 
Odhaduje se, že v roce 2030 

bude v oběhu 16 milionů tun hli-
níku a 18 milionů tun v roce 2050. 

Hliník pravděpodobně v  závislosti 
na odvětví nahradí jiné materiály 

(ocel, měď, plasty, PVC a dřevo).

Míra recyklace hliníku již nyní patří mezi 
nejvyšší ve srovnání s  jinými materiály: 
v  Evropě je průměrná míra recyklace 
přes 90 procent v  automobilovém 
a  stavebním sektoru a  75 pro-
cent u  hliníkových plechovek. 
Výrobky z  hliníku však mají 
dlouhou životnost; v prů-
měru se používají 50 
let ve stavebnictví 
a  15 let v  auto-
motive. Jejich 
dlouhově-

kost a  rostoucí poptávka po hliníku znamená, 
že množství hliníku, které dosáhlo konce život-
nosti a je k dispozici jako šrot, je omezené. Hli-
ník ve výrobcích dosahujících konce životnosti 
rychle (obaly) tedy představuje zdroj, který je 
nezbytný pro fungování cirkulárního systému.

SPOTŘEBITELÉ MILUJÍ PLECH
V  Evropě působí 60 závodů, které produkují 
přes 75 miliard plechovek ročně, a  20 slévá-
ren hliníku, jež dodávají hliníkové svitky na vý-

robu plechovek a  recyklují 
hliníkové obaly včetně 

nápojových plechovek 
(zdroj: European Alumi-
nium, Metal Packaging 
Europe). Celkem 17  % 
z celkového evropského 
trhu s  hliníkem skončí 
v obalech, přičemž nej-
významnějším obalem 
je nápojová plechovka. 
Hliníkové plechovky jsou 
u spotřebitelů velmi ob-

líbené, o čemž svědčí 
nespočet nových 

produktů v ple-
chu na trhu. 

V čem vězí kouzlo hliníku? Především v jeho recyklovatelnosti. Kromě toho, že je hliník 
100% recyklovatelný, jej lze také recyklovat neomezeně bez výrazného snížení kvality. 
Přechod na hliníkové obaly sice může pomoci omezit používání plastu, tento krok však 
vytváří nový problém – zvýšenou poptávku po primárním hliníku. Recyklace hliníku je ener-
geticky únosný proces, ale výroba nového hliníku je energeticky náročná a ničí životní prostředí. 
Hojné využívání hliníku jako obalového materiálu je proto třeba doplnit o nezbytnou infrastrukturu, 
která podpoří recyklaci a odkloní hliník ze skládek.

METAL FOREVER!
HLINÍK NAHRAVÁ
CIRKULARITĚ OBALŮ

Do plechovek jd
e leccos #1:

Manife
sto Coffee plní kávová zrna.

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

„Pro uvedení první plechovky v  kategorii bale-
ných vod na český trh jsme se rozhodli proto, 
že se jedná o  spotřebitelsky velice populární 
balení. Plechovka je lehká, skladná, nerozbitná 
a  snadno se vychladí. Hliník je, stejně jako 
PET, 100% recyklovatelný,“ říká tisková mluvčí 
Mattoni 1873 Andrea Brožová.

Jak plniči, tak spotřebitelé oceňují udržitelnost 
nápojových plechovek. „Pro recyklovatelnost 

je nejdůležitější, že je plechovka monomate-

Míra recyklace hliníku již nyní patří mezi 
nejvyšší ve srovnání s  jinými materiály: 
v  Evropě je průměrná míra recyklace 
přes 90 procent v  automobilovém 
a  stavebním sektoru a  75 pro-
cent u  hliníkových plechovek. 
Výrobky z  hliníku však mají 

V  Evropě působí 60 závodů, které produkují 
přes 75 miliard plechovek ročně, a  20 slévá-
ren hliníku, jež dodávají hliníkové svitky na vý-

nápojových plechovek 
(zdroj: European Alumi-
nium, Metal Packaging 
Europe). Celkem 17  % 
z celkového evropského 
trhu s  hliníkem skončí 
v obalech, přičemž nej-
významnějším obalem 
je nápojová plechovka. 
Hliníkové plechovky jsou 
u spotřebitelů velmi ob-

líbené, o čemž svědčí 
nespočet nových 

Robert Chrt
ředitel pro strategii 
& business 
development
Budějovický Budvar

„VYSOKÉ CENY 
NAHRÁVAJÍ RECYKLACI“
Jsme svědky prudkého globálního růstu 
cen, mimo jiné i surovin a logistických slu-
žeb. Hliník je komodita, která se globálně 
obchoduje na komoditních burzách 
a  její cena je primárně určena poptáv-
kou a nabídkou. Vysoká poptávka se na 
ceně hliníku projeví a logicky, v případě 
dlouhodobého navýšení, i v ceně finál-
ních produktů pro spotřebitele. Z těchto 
důvodů i z pohledu environmentálního 
je tedy důležité udržet co nejvíce použi-
tého hliníku v recyklační smyčce.



37

METAL FOREVER!
HLINÍK NAHRAVÁ
CIRKULARITĚ OBALŮ

Do plechovek jde leccos #2:

Parfaiteria Bel servíruje lahodné dezerty.
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riál – čistý hliník,“ podotýká Robert 
Chrt, ředitel pro strategii & business 
development společnosti Budějovický 
Budvar. Martina Vajskebrová, manažerka 
výrobních materiálů a  obalů z  Plzeňského 
Prazdroje, doplňuje: „Barvy a  laky u plechovek 
nemají na recyklaci zásadní vliv, protože během 
recyklačního procesu shoří. Komplikaci před-
stavují kombinace různých materiálů v  jedné 
plechovce, například hliník s  ocelí, případně 
použití kovu a plastu v jedné plechovce. Takové 
plechovky však v našem portfoliu nemáme.“

RECYKLACE PŘEDCHÁZÍ EMISÍM CO2
Snaha lidstva snížit emise skleníkových plynů 
pouze zdůrazňuje význam recyklace hliníku. 
S  hliníkem se obchoduje globálně. Do EU se 
dováží téměř 30 procent primárního hliníku. 
V závislosti na oblasti původu importovaného 
hliníku se liší také jeho uhlíková stopa. Například 
při výrobě primárního hliníku v Kanadě se téměř 
výhradně využívá obnovitelných zdrojů energie 
(vodní elektrárny). Naproti tomu primární hliník 
z  Číny je vyroben převážně za použití energie 
z uhelných elektráren (na 1000 plechovek je tak 
vyprodukováno přibližně dvojnásobné množ-
ství CO2).

Pokud se vymění 
dovoz primárního 
hliníku s vysokou uhlí-
kovou stopou (10‚6 tuny 
CO2/t hliníku – cradle to gate) 
za domácí postspotřebitelský 
 hliník, významně se tím sníží emise 
skleníkových plynů. Proces recyklace 
hliníku totiž spotřebuje jen pět procent 
energie, která by byla potřeba na výrobu 
primárního kovu (vznikne jen 0‚5 tuny CO2/t 
recyklovaného hliníku – gate to gate). K uspoko-
jení poptávky je však zapotřebí jak primární, tak 
recyklovaný hliník. Zachování výroby v rámci EU 
je nicméně ekonomicky i environmentálně vý-

hodné. Je 
pouze důležité 

zajistit, aby všechny 
hliníkové výrobky po 
skončení životnosti byly 
v  Evropě efektivně shromaž-
ďovány a  recyklovány. Maxima-
lizuje se tak recyklace a materiál se 
udrží v kruhu.

UZAVÍRAT SMYČKY –
PŘÍKLAD NÁPOJOVÉ PLECHOVKY
V  budoucím recyklačním systému budou 
pravděpodobně hliníkové výrobky rozděleny 
do uzavřených smyček. Materiál se bude vracet 
na trh, aby sloužil stejnému účelu jako původní 
produkt. Potenciál dosáhnout velmi vysoké míry 
recyklace hliníkových nápojových plechovek 
je již prokázanou skutečností, v  některých ze-
mích dosahuje více než 95 procent (Německo, 
 Belgie, Litva). Evropský průměr je 76‚1 procenta 
(ČR 47 % a Slovensko 75 %), existuje tedy jistý 

„DO ŠEDÉHO I DO ŽLUTÉHO S ŠEDOU 
SAMOLEPKOU“
V případě, že kovový odpad je tříděn spolu s plasty, putuje 
na dotřiďovací linku, kde je ručně vytříděn stejně jako jed-
notlivé druhy plastových odpadů, a  každá vytříděná dru-
hotná surovina je odeslána k recyklaci. Pokud jsou kovové 
odpady sbírány samostatně, musí být také dále dotříděny. 
Například Pražské služby provozují automatizovanou třídicí 
linku na kovy, na níž jsou odseparovány nežádoucí příměsi, 
a  kovy jsou pak pomocí separátorů rozděleny na magne-
tické (železo a ocel) a nemagnetické kovy (zejména hliník). 
Každý typ kovu je pak opět odeslán k recyklaci.

Lucie Müllerová
tisková mluvčí, Eko-kom
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prostor pro zlepšení (zdroj: European Alumi-
nium, Metal Packaging Europe). „Česko v  tuto 
chvíli ve sběru hliníku hodně zaostává – vytřídí se 
méně než každá třetí plechovka, a to je skutečně 
málo, když uvážíme, jak velkou zátěží je výroba 
hliníku z  primární suroviny. Naším konečným 
cílem je recyklace z  plechovky do plechovky,“ 
konstatuje Andrea Brožová, která je také mluvčí 
iniciativy Zálohujme.cz.

Dosažení cíle, 100% recyklace nápojových ple-
chovek do roku 2030, bude pravděpodobně 
záviset na chytrých regulačních zásazích v kom-
binaci s novými technologiemi a na spolupráci 
v  celém hodnotovém řetězci. Bude potřeba 
postupně ukončit skládkování hliníkového 
 odpadu a zlepšit sběrnou a třídicí infrastrukturu 
(zavést například pokročilé separátory na bázi 
vířivých proudů anebo třídiče na bázi indukč-
ních senzorů). I zálohovací systémy mohou být 
za určitých okolností u  nápojových plechovek 
úspěšné. „Cestou zálohování se již vydalo 10 ev-
ropských zemí, které tak dokážou vysbírat i více 
než 90 % plechovek uvedených na trh. Více než 
desítka dalších zemí zálohový systém připra-
vuje. Aktivně pracujeme na vytvoření nového 
zálohového systému pro PET lahve a plechovky 
na Slovensku, kde jako Prazdroj působíme, a vě-
říme, že právě zkušenosti s  přípravou sloven-
ského systému nám pomohou najít vhodné 
řešení i  pro Českou republiku,“ podotýká Mar-
tina Vajskebrová.

MÍRA RECYKLACE 
VERSUS OBSAH RECYKLÁTU

Zavádění požadavků na recyklovaný obsah 
ve výrobcích může napomoci při získávání 

kvalitnějšího druhotného materiálu. To 
je však smysluplné zejména pro ma-

teriály s nižší poptávkou po jejich 
recyklátech. U hliníkových ple-

chovek je skutečně důle-
žitá míra recyklace. 

Plechovka je vyrobena z materiálu, který lze 
opakovaně recyklovat bez podstatné 

ztráty kvality a  po kterém je vysoká 
poptávka na trhu. Proto čím více hli-

níkového šrotu se recykluje, tím 
více hliníku se znovu začlení 

do nových produktů. Re-
cyklovaný obsah spolu 

s  recyklací na konci 
životnosti jsou tak 

skutečnými hy-
bateli cirku-

larity.

„Podíl recyklo-
vaného mate-
riálu u  hliníkových 
plechovek, které po-
užíváme, je zhruba 75 
procent. Udržitelnost je jed-
ním ze zásadních kritérií, která 
zohledňujeme při výběru našich 
dodavatelů. Tedy samozřejmě sle-
dujeme i poměr využívaného recyklátu 
v  obalech. Věříme, že se výrobcům bude 
dařit tento poměr ještě zvyšovat,“ komentuje 
současnou situaci na trhu Denisa Mylbachrová, 
tisková mluvčí Pivovarů Staropramen. Robert 
Chrt dodává, že aktuálně Budějovický Budvar 
odebírá plechovky od dvou dodavatelů a  pro-
centuální zastoupení recyklovaného hliníku se 
podle dodavatele a produktu pohybuje mezi 50 
a 74 %. „Požadavky na dodavatele na navýšení 
podílu recyklátu v nápojových plechovkách jsou 
podporovány napříč sektorem nápojářů. Dá se 
očekávat, že se podíl recyklátu bude v průběhu 
času navyšovat,“ doplňuje.

DO KOVU, ALE NĚKDY 
TAKÉ DO PLASTU
Recyklace hliníkových obalů jako jediné frakce je 
novou povinností v rámci balíčku CEP s povin-
nou mírou recyklace 50 % pro rok 2025 a 60 % 
pro rok 2030. Údaje o  hliníku jsou shromaž-
ďovány odděleně (a  nelze jej dále vykazovat 
společně se železem v  rámci celkové frakce 
kovových obalů). Nové recyklační cíle jsou také 
založeny na novém měřicím bodě, po finální tří-
dicí fázi na vstupu do recyklační operace. Hliník 
získaný ze škváry může být zahrnut do míry re-
cyklace a musí být uveden samostatně. Protože 
je v ČR důležité zlepšit třídění hliníku a železa, 
přistupuje se od 1. července 2020 lokálně k více-

Foto: B
all

Attila Szabó
generální ředitel
Canpack Czech

„MÍRA RECYKLACE 
POROSTE“
Obsah recyklátu v plechovkách je velmi 
žhavé téma. Hliník lze teoreticky vy-
robit téměř ze 100  % z  recyklovaného 
mate riálu. Vzhledem k tomu, že o envi-
ronmentální aspekty je ve společnosti 
stále větší zájem, míra recyklace poroste 
a  domníváme se, že země, které stále 
ještě dostatečně nesbírají a nerecyklují, 
se připojí v příštích letech. Obsah recy-
klátu v plechovkách může pak teoreticky 
být 90  %. Mezitím spolupracujeme na 
projektech na navýšení podílu recyklátu 
s některými našimi zákazníky.

Nová 
dimenze 
lepení
Snižte energetické náklady o třetinu 
s novou generací tavných systémů VISION. 
Integrace do průmyslu 4.0. Snadná 
a bezpečná obsluha. Absolutní kontrola 
lepících procesů.

www.kaletech.cz
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Thomas Reiner
CEO
Berndt+ Partner 
Group

„UDRŽET KROK“
 Kovové obaly mají dlouhou tradici v ob-
lasti cirkularity. Výrobci a plniči kovových 
obalů dlouho jen pozorovali boj o  uza-
vření smyčky u  plastových obalů; nyní 
i oni mluví hlasitěji o úspěších v oblasti 
recyklace kovových obalů. Je důležité, 
aby udržitelnost obalů v příštích letech 
nebyla posuzována pouze podle cirku-
larity, ale také s  ohledem na dopad na 
životní prostředí. Průmysl musí přehod-
notit svou uhlíkovou stopu. Plastikářský 
průmysl jako celek čelí obrovskému tlaku 
kvůli dopadu svých produktů. Pokud jde 
o udržitelnost, výrobci plastů se vyvíjeli 
mnohem rychleji než výrobci kovových 
obalů. Proto se musí výrobci a plniči ko-
vových obalů posunout na vyšší úroveň 
– jak strategicky, tak i  strukturálně, aby 
udrželi krok.

 Nezmeškejte pre-
zentaci Thomase 
Reinera nazvanou 
Hledání obalové 
rovnováhy při jízdě 
na vlně udržitelnosti. 
Kongres Obalko, 
14. října, Praha, 
obalko.cz.

9
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ZAPAŘ SI J
AKO KHAL DROGO 

S HLIN
ÍKOVÝM KELÍM

KEM

Celé video na www.youtube.com

k o m o d i t n í m 
sběrům (napří-

klad plasty s  kovy 
nebo plasty s nápojo-

vým kartonem).

V  posledním čtvrtletí roku 
2020 vykázalo společný sběr 

kovů s  plasty více než 900 obcí. 
„Předběžné výsledky ukazují rostoucí 

oblibu nádobových a pytlových sběrů kovů 
obecně. Ačkoli tato podpora obcím začala 

platit až v  průběhu roku 2020, již za tento rok 
jsme zaznamenali přibližně padesátiprocentní 
nárůst celkového množství kovových odpadů 
sebraných prostřednictvím nádob a pytlů oproti 
roku 2019,“ říká Lucie Müllerová, tisková mluvčí 
Eko-komu, a  dodává: „Význam vícekomodit-
ních sběrů je patrný na rozvoji sběrné sítě pro 
sběr kovových obalů. Ačkoliv bylo v roce 2020 
instalováno pouze 11 700 kontejnerů určených 
pro samostatný sběr kovů, ve skutečnosti bylo 
již možno třídit kovy do více než 73 000 kontej-
nerů. V  roce 2020 tak dosáhla míra recyklace 
kovových obalů 61 procent.“

KAŽDÁ PLECHOVKA SE POČÍTÁ
Přesunout portfolio do plechu kvůli větší udr-
žitelnosti? Odpověď není jednoduchá. Hliník 
může poskytnout řadu přínosů pro životní pro-
středí, ale jen když je upřednostňován recy-
klovaný materiál před primárním hliníkem 
a plasty. Přestože hliník nemusí být ko-
nečným řešením udržitelných obalů, 
může nás naučit dívat se na dopady 
produktů na životní prostředí z  po-
hledu celého životního cyklu, nikoli pouze 
na to, co se stane po jejich likvidaci.

Do budoucna bude potřeba zavést účinné 
systémy sběru hliníku, pokročilou technolo-
gii třídění a podpořit recyklační infrastrukturu. 
A efektivně potírat littering a zvyšovat povědomí 
o správném třídění. Výrobci kovových obalů se 
snaží přispět už teď. „Abychom zvýšili povědomí 
o  nekonečné recyklovatelnosti hliníku, zavedli 
jsme ve městě Stříbro společně s  městskou 
radou sběr a recyklaci hliníkových obalů a plánu-
jeme další aktivity se školami a komunitou,“ říká 
Attila Szabó, generální ředitel Canpack Czech. 
Dosažení vysokých recyklačních cílů je systé-
mový a transformační proces, který bude vyža-
dovat spolupráci všech zúčastněných stran na 
úrovni EU, národní, regionální a místní.

Do plechovek jd
e leccos #3:

Mattoni 1873 stáčí m
inerální vodu.
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N
Na trhu existují plně automatické balicí stroje, 

které zabalí produkt tak, aby byla krabička co 
nejmenší. V České republice jich ovšem 

vzhledem k  jejich vysoké pořizovací 
ceně moc není. Je nutné si ale uvě-

domit, že tato řešení primárně 
nešetří materiál, ale zejména 

pracovní sílu.

FINANCE A EKOLOGIE
V  oblasti balení je však jediná 

cesta, chce-li e-shop zvyšovat svou 
efektivitu, a tou je automatizace. „Mys-

lím si, že velké e-shopy stále častěji pů-
jdou cestou automatizace. Nakoupí obalový 

materiál, tedy nesložené krabice, které auto-

Petr Neckař
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

BALENÍ 
V E-SHOPECH:
VELKÝ 
PROSTOR PRO 
AUTOMATIZACI

matizovaná pracoviště složí, vyplní a nakonec 
zavíkují. Stále více si totiž e-shopy uvědomují, 
že je nedostatek pracovních sil, a navíc že cena 
lidské práce stále roste. To má vliv na ná-
vratnost investic. Automatizace balení je 
jasným trendem,“ říká nezávislý kon-
zultant Oldřich Petránek z  Inlogis-
tics. Pro automatické balení se 
často využívají plastové ne-
průhledné fólie. Tento způ-
sob pro některé skupiny 
produktů využívá napří-
klad Alza.cz a řada dalších 
e-shopů. Balení do těchto fólií 
je vhodné například pro fashion 
segment.

Významným trendem v  oblasti 
balení v  e-shopech je také sni-

žování množství obalového 
materiálu, což automa-
tizace umožňuje. „Sice 

je automatizace velmi ná-
kladná, nicméně firmy si uvě-

domují, že i vlivem pandemie je lidí 
ve skladech zkrátka stále nedostatek. 

Jsou ochotny více platit za řešení, která 
jim tento problém řeší. Uvědomují si, že 

se vyplatí o  minutu zrychlit člověka a  zapla-
tit dražší balení než naopak. Začínají to vnímat 
a  směřování k  chytřejším balicím řešením je 
zřejmé,“ uvádí Oldřich Petránek. Ruční balení 
je pro velké e-shopy luxus. „Čas, který mani-

S  rozvojem e-commerce, který výrazně urychlila pan-
demie, stoupá nejen poptávka po obalových materiá-
lech, ale také po koncepčních řešeních, která by do procesu 
balení v e-shopech vnesla potřebnou efektivitu. Té se ve větších 
e-shopech nikdy nedosáhne bez poloautomatizace či automatizace 
procesu balení.

„Ve větších e-shopech 

z hlediska výplňových m
ateriá

lů 

dominují b
ublin

kové fó
lie

.“
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v oblasti b
alení šetří čas i n
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pulant věnuje balení jedné krabice, něco stojí. 
Tyto ztrátové časy se sčítají,“ podotýká Oldřich 
Petránek. Doplňuje, že mnoho e-shopů zvažuje 
automatizovanou baličku, která je schopna vy-
seknout matici na míru, nicméně tyto stroje jsou 
velmi nákladné a mají dlouhou dobu návratnosti, 
navíc mají velký odpad materiálu. Vše je otázkou 
kalkulací pro konkrétní aplikaci.

STROJ MÍSTO RUČNÍHO BALENÍ
Velké e-shopy se o automatizaci balení 
snaží nebo o  ní přemýšlejí, zatímco 
malým e-shopům se nevyplatí. Ty 
zpravidla používají znovu po-
užité lepenkové krabice, 
které jim přijdou na příjem 
a  do nichž ručně balí objed-
nané zboží, a zbylé místo vyplňují 
výplňovým materiálem. Stává se, 
že malý produkt přijde zákazníkovi ve 
velké krabici. Používány jsou i bublinkové 
obálky. Malé e-shopy mají lidskou kapacitu 
na ruční balení, protože jejich objemy nejsou 
velké, mají dostatek času na zabalení a  ode-
slání balíčku. „To, že nemusí investovat do tech-
nologií, je odlišuje od velkých e-shopů. Mohou 
díky tomu například nabídnout nějaký produkt 
levněji. Nemají tak vysoké náklady,“ konstatuje 
Oldřich Petránek.

Velké e-shopy v  oblasti balení používají po-
loautomatizaci i  automatizaci. „Ve větších 
e-shopech z  hlediska výplňových materiálů 

jednoznačně dominují bublin-
kové fólie. Alternativou jsou 

papírové výplně, nicméně 
ty mají vliv na hmotnost 

balíčku a  dělají nepo-
řádek,“ říká Oldřich 

Petránek. V e-shopech 
jsou často k  vidění stroje 

vytvářející fóliové polštářky, 
ty se poté sypou do násypek, 

z nichž si balič odebírá tento mate-
riál podle potřeby, podle místa v dané 

krabici. Používán je ale i papír.

Jak uvádí Patrik Simon, marketing a PR specia-
lista společnosti Stepa, malé a střední e-shopy 
využívají například výplňový papír balený v bo-
xech, ze kterých se papír ručně odmotává. Jde 
o  dlouhou roli balicího papíru umístěnou v  le-
penkovém boxu, kterou skrze otvor postupně 
uživatel odmotává. Stačí vytáhnout požado-
vaný kus papíru a utrhnout ho rukou.

NE VŽDY S DRUHOTNÝM BALENÍM
E-shopy často využívají balení produktů do fólií, 
produkt je mnohokrát omotán. Z toho po rozba-
lení vzniká velké množství plastového odpadu. 

Problémem je podle Oldřicha Petránka 
dále to, že výrobci dodávají produkty jen 

v  displejových lepenkách, pro před-
stavu jde například o žehličku doda-

nou v obrandované krabici, kdy obal 
plní marketingovou funkci, což je 
v kamenných prodejnách žádoucí. 
V těchto případech může mít sa-

motný obal vliv na prodejnost. 
Nicméně takto obrandovaný 

obal není pro potřebu balení pro přepravu důležitý. „Pro dis-
tribuci v  e-shopech by stačilo balení v  klasic-
kých, výrobcem produktu neobrandovaných 
krabicích, které by přímo sloužily jako trans-

portní balení. Výrobci produktů by tedy část 
produkce dělali v balení pro kamenné 

prodejny a  část v  baleních pro 
e-shopy,“ uvádí Oldřich Petrá-

nek. Dodává: „Toto řešení 
by mohlo produkt zlevnit, 

navíc by odpadlo dru-
hotné balení a současně 
by to mělo příznivější 
ekologický dopad. Podle 
mého názoru, a výrobci 
to jistě neradi uslyší, by 
pro tyto případy pro-
deje v  e-shopech sta-
čila robustní lepenková 
krabice, v níž by se pro-
dukt posílal z  e-shopu 
příjemci, bez jakéhokoliv 

dalšího obalu.“

Aktuálně zaznamenáváme 
postupný přechod z retailu na 

on-line prodeje, nicméně výrobci 
produktů, u  nichž by to bylo reálné, 

to popsaným způsobem zatím nereflek-
tovali. Výrobci by tedy prodejní zásobu museli 
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„V
ýznamný tre

nd v e-shopech: 

snižování m
nožství o

balového 

materiá
lu.“

Jako výplň jsou využívány i nafukovací polštářky.
Foto: Tart

Oldřich 
Petránek
nezávislý konzultant
Inlogistics

„OPTIMALIZACE BALENÍ 
DÍKY WMS“
Větší efektivitu do balení v  e-shopech 
přinese optimalizace balení v  rámci 
WMS systémů. Rozhodování, do jak 
velké krabičky manipulant produkt za-
balí, je často na samotném manipulan-
tovi. Bylo by ideální, kdyby přímo WMS 
systém skladníkovi určil, že daný kus se 
vejde do krabice „A“ a mají se do ní vlo-
žit dvě bublinky. Praxe je teď taková, že 
skladník balí do krabic, které má po ruce, 
a ty nemusejí být z hlediska velikosti vždy 
těmi nejvhodnějšími, přičemž do větší 
krabice dá tím pádem více výplňového 
materiálu. Navíc větší krabice má vyšší 
pořizovací cenu. Myslím si, že právě tuto 
oblast mnohé e-shopy nehlídají a  sys-
témové řešení by ji mohlo jednoduše 
vyřešit, což by v  konečném důsledku 
mohlo přinést nemalé úspory. E-shopy 
se snaží o optimalizaci balení, ale chybí 
systémové řešení.



UDRŽITELNÝ 
OBCHOD

3.–4. 11. 2021 
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC

Na 26. kongresu pořádaném pro podporu 
domácího maloobchodního trhu se setkáte se členy 
maloobchodních aliancí, družstev, maloobchodníky, 

zástupci velkoobchodů, dodavatelů i státních 
a profesních organizací.

PŘEDSTAVTE SVÉ SLUŽBY 
A PRODUKTY TRADIČNÍMU TRHU!  

KONTAKT PRO PARTNERTSVÍ: Pavel Kotrbáček, 
e-mail: pavel.kotrbacek@atoz.cz

GENERÁLNÍ PARTNEŘI: 

HR PARTNER: 

PARTNEŘI: 

SPONZOŘI: 

ORGANIZÁTOR:

PARTNER 
TŘÍDĚNÍ:

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

ODBORNÍ PARTNEŘI:

ZÁŠTITA:

STAŇTE SE PARTNEREM JEDINEČNÉHO SETKÁNÍ 
ČESKÉHO RETAILU A NABÍDNĚTE TRADIČNÍMU TRHU 

MODERNÍ OBALOVÁ ŘEŠENÍ

0464-21_SAM_CZ_INZ_pro_sb_240x170_NEW.indd   10464-21_SAM_CZ_INZ_pro_sb_240x170_NEW.indd   1 06.09.2021   16:4706.09.2021   16:47

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz | www.popai.cz

POPAI DAY 2021

25. 11. 2021
POPAI FÓRUM 2021 
Omnichannel konference o probíhajících trendech, perspektivách 
a změnách v oboru marketingové komunikace v retailu.

POPAI AWARDS 2021
Soutěž o nejlepší realizace a projekty komunikace v retailu. 

Hvězda 3D reklamy 2021
Soutěž o nejlepší reklamní a dárkové předměty.  

POPAI STUDENT AWARD
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů in-store komunikace. 

Kongresové centrum
O2 universum

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

SPONZOŘI ODBORNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

BACK TO THE RETAIL
13. ročník prestižní akce pro profesionály z retailu 

inzerce



Č. 112 – 7–9/2021

Registrujte se na www.obalko.cz
Nenechte si ujít příležitost k networkingu!

DOPROVODNÝ PROGRAM

BIZPACK

CEREMONIE OBAL ROKU

OBALOVÝ 
BUSINESS 
MIXER

BALENÍ V AKCI

14.–15. října 2021 
Aquapalace Hotel Prague

9

0473-21_OBALKO_INZ_SB_podval_4x240x85.indd   20473-21_OBALKO_INZ_SB_podval_4x240x85.indd   2 07.09.2021   17:3107.09.2021   17:31

inzerce

 distribuovat ke dvěma způsobům 
balení. „Myslím si, že na tomto způ-
sobu balení mohou ušetřit všichni. Jak 
výrobci produktů, tak e-shopy i zákazníci,“ 
domnívá se Oldřich Petránek.

KDYŽ PRIMÁRNÍ OBAL NESTAČÍ…
Nyní je v e-shopech situace taková, že se musí 
v rámci balení přizpůsobit typu baleného zboží. 
„Takzvaný balicí předpis volíme podle toho, jak 
je potřeba produkt ošetřit v rámci poslední míle. 
Z  hlediska balení je ideální cesta produktů do 
našich vlastních prodejen, kdy produkty nemu-
síme nijak zásadně balit a tím více chránit proti 

poškození, 
protože do 
prodejen na-
příklad malé pro-
dukty přemísťujeme 
naší interní dopravou 
v přepravkách bez jakých-
koliv překládek,“ popisuje Jan 
Klička, chief logistics & stores 
officer e-shopu Bonami.

U balení nábytku tento e-shop zvolil po-
loautomatizovanou cestu s využitím tunelů: 
nejprve jsou produkty baleny do bublinkové 
fólie a poté v tunelu do strečové fólie. „Máme 
vyzkoušeno, že toto řešení má vliv na bez-
problémové doručení v  rámci poslední míle. 
Díky využití poloautomatizace nám škodovost 
na nábytku klesla o  osmdesát procent,“ říká 
Jan Klička.

Před využitím balicích tunelů se produkty buď 
nebalily vůbec a spoléhalo se na primární obal 
z  výroby, nebo se nábytek v  některých přípa-
dech dobaloval ručně, což ale v  praxi zname-
nalo, že se balení jednoho kusu nábytku museli 
věnovat dva až tři lidé. Aktuálně balicí stroj ob-
sluhuje pouze jeden člověk, Bonami tedy za-
znamenalo i úsporu týkající se lidské síly. Úspora 
však byla zaznamenána i  v  množství balicího 
materiálu. „Stroje spotřebují jen tolik materiálu, 
kolik je skutečně potřeba, takže je balení i eko-
logičtější. Máme jistotu, že nespotřebujeme ani 
o trochu balicího materiálu více, než je opravdu 
nutné,“ kvituje Jan Klička. Za ideální stav pova-
žuje automatizaci, krabičky přímo na míru, ale 
souhlasí s tím, že hlavní překážkou je zatím vy-
soká cena strojů.

VÍTĚZÍ OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
Závěrem lze tedy konstatovat, že 
balicích možností je několik a  vždy 
záleží na typu balených produktů 
stejně jako na jejich množství. Ve velkých 
e-shopech se využívá či zvažuje využívat 
auto matizace v procesu balení, zatímco v ma-
lých e-shopech by byla holým nesmyslem. 
Firmy hledají optimální řešení balení, zohledňují 
finanční aspekty, nicméně ani ekologické hle-
disko nezůstává stranou. Každopádně je jasné, 
že prostor k další optimalizaci tohoto procesu je 
stále značný. 

Foto: Petr Neckař

Jan Klička
chief logistics & 
stores officer
Bonami

„NÁVRAT K PAPÍRU“
V našem e-shopu si necháváme dodávat 
více velikostí lepenkových krabic, aby-
chom materiálem zbytečně neplýtvali. 
Používáme osm druhů krabic a v rámci 
balení se snažíme o to, aby byl produkt 
zabalen právě do boxu, do něhož nej-
více pasuje. Eliminujeme množství po-
užitého výplňového materiálu, kterým je 
buď kartonová drť, na kterou jsme znovu 
přistoupili kvůli ekologickému hledisku, 
nebo nafukovací polštářky. Za trend 
bych v  našem případě označil návrat 
k papíru, tedy ke kartonové drti, ke kar-
tonovým proužkům nebo k mačkanému 
papíru. Obecně se od plastových mate-
riálů lehce upouští.
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UDÁLOST

Repro: webinář 

Obalko Overtime

Co vlastně finální zákazník, tj. spotřebitel, 
v  dnešní době očekává od (udržitel-

ného) obalu? Jsou k  dispozici pro-
dejní data či výzkumy, jež potvrzují, 

že si spotřebitelé cíleně vybírají 
právě udržitelné obaly? 

I  tyto otázky položil na 
úvod oběma aktérům 

webináře šéfredaktor ča-
sopisu Svět balení Stanislav 

Břeň, který akci moderoval.

„Zákazník se především ptá, jestli je 
obal šetrnější k životnímu prostředí, jestli 

je recyklovatelný,“ uvedl Pavel Komůrka. 
Tématu recyklace a  recyklovatelnosti český 
spotřebitel „rozumí“, komplikovanější je ovšem 
situace mj. v případě bioplastů a dalších inovativ-
ních materiálů, jež v tuzemsku prozatím nejsou 
příliš rozšířené. „Toto vnímání je u nás prozatím 
na počátku. Nepochybně se ale k  uvedeným 
věcem propracujeme, a to možná rychleji, než 

čekáme,“ dodal Pavel Ko-
můrka. Z pohledu řetězce 

Tesco lze zákazníky 
rozdělit do tří skupin. 

„Jednak ti, které 
environmen-

tální pohled 

C

Udržitelnost obalových řešení je jedním z klíčových požadavků i v oboru retailu a FMCG. Uvědomují si to stále 
více jak výrobci baleného zboží, tak maloobchodníci. Jak konkrétně na tento významný trend reagují? V rámci 
webináře z cyklu Obalko Overtime, uskutečněného v pátek 18. června 2021, na dané téma diskutovali dva úvodní 
řečníci z lednového kongresu Obalko 8: Pavel Komůrka, koordinátor inovace a udržitelnosti obalů ze skupiny Orkla 
(Vitana a Hamé), a Jaroslav Vodáček, CE lead packaging manager ve společnosti Tesco Stores.

Udržitelné obaly 
v perspektivě FMCG a retailu

alizují. Jedná se mimo jiné o  opětovné využití 
plastového odpadu pro výrobu sekundárních 
a terciárních obalů potravin i dalšího zboží či po-
užití recyklovaného papíru jako materiálu pro vý-
robu nákupních tašek, v obecnějším smyslu jde 
o řešení směřující k uzavření cirkulární smyčky.

Jak dále zmínil Pavel Komůrka, na důležitosti 
nabývá i  komunikační funkce obalu směrem 
k zákazníkovi, například sdělit mu, jakým způso-
bem má vytřídit obal, nabídnout určitý „příběh“, 
pokud se obal dobře vytřídí, co z něj může být 
vyrobeno apod. S  nástupem digitálních tech-
nologií se tyto možnosti rozšiřují a je zapotřebí 
je využívat, ať už jde o  informace digitálně 
kódované přímo v  grafickém designu nebo 
v čárových kódech či třeba nejrůznější typy vir-
tuální reality. Za zmínku v  daném ohledu stojí 
inovativní projekt Holy Grail, do kterého se již 
zapojila řada renomovaných společností a zna-
ček. V  případě konkrétních obalových řešení 
je často zásadním úkolem nalezení vhodného 
kompromisu, aby nebyla narušena např. funkce 
obalu jako ochrany zboží, zejména potravi-
nářského. Rozhodně neplatí, že nejlepším 
(a nejudržitelnějším) řešením je žádný 
obal. A jak doplnil Jaroslav Vodáček, 
komunikace udržitelnosti pro-
střednictvím obalu směrem 

k  zákazníkům musí být 
jednoduchá a sro-

zumitelná. 

vůbec nezajímá, úplně jej odmítají,“ poznamenal 
Jaroslav Vodáček. Druhou skupinou jsou na-
opak lidé, kteří si aktivně zjišťují a  dohledávají 
informace a  uzpůsobují svoji volbu tomu, aby 
dopad jejich chování na životní prostředí byl 
co nejmenší. „A třetí, nejpočetnější skupina má 
různý rozsah úsilí, které je ochotna ochraně ži-
votního prostředí věnovat,“ konstatoval Jaro-
slav Vodáček. Situace směřuje ke stále většímu 
zájmu o životní prostředí. Trendy v této oblasti 
jsou spíše globální a ne vždy dostatečně lokálně 
přizpůsobené. „Uvažujeme i lokálně, tedy zda ře-
šení, která v obalech nabízíme zákazníkům, jsou 
schopni využít a  jestli třeba určitá kombinace 
materiálů není horší variantou, protože nemáme 
odpovídající spolupráci spotřebitele, který musí 
třídit,“ pokračoval Jaroslav Vodáček. Podstatné 
je v rámci udržitelnosti rovněž rozlišování pojmu 
třídění a recyklace. K třídění je zapotřebí všech, 
aby se jej účastnili, zatímco recyklace je proces, 
který probíhá poté, resp. kdy je (odpadní) mate-
riál znovu využit.

Pavel Komůrka a  Jaroslav Vo-
dáček pak představili kon-
krétní řešení, která jejich 
společnosti v  oblasti 
udržitelných obalů 
realizovaly a re-

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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Monomateriálové řešení obalů je cílem mnoha 
společností nebo recyklátorů. Proto se 

webinář Obalko Overtime, který se konal 
v  pátek 28.  května, zaměřil právě na 

tuto oblast. Zajímavostí a zpestře-
ním pro účastníky bylo živé vy-

sílání z Česka a ze Slovenska. 
Ze středočeských Dražic 
hovořili Lukáš Formánek 

ze společnosti DZ Dražice, Jiří 
Rak a Jan Kaprhál z firmy Smurfit 

Kappa a ze slovenského Štúrova pre-
zentovali Július Mazán a  Erik Horváth, 

taktéž zástupci Smurfit Kappa. Program 
webináře zahrnoval také videa z balicích cen-

ter obou společností, DZ Dražice a Franke.

STOPKA PRO POLYSTYREN
Nejdříve se účastníci webináře krátce seznámili 
s minulostí společnosti DZ Dražice (včetně nád-
herné historické budovy architekta Jiřího Krohy), 
výrobním programem a logistikou. Firma vyrábí 
250  000 ohřívačů vody ročně a  letošní obrat 
by měl atakovat hranici dvou miliard korun. Ino-
vované balení pro ohřívač ve firemní „hantýrce“ 
označený jako TO5 zvítězilo v soutěži Obal roku 

M

Čtvrté pokračování jarní série Obalko Overtime, která navazuje na kongres Obalko 8 z ledna letošního roku, bylo 
zaměřeno na monomateriálová obalová řešení na bázi papíru. Své nové obalové koncepty vyvinuté ve spolupráci 
s firmou Smurfit Kappa detailně představily společnosti DZ Dražice a Franke.

Díky novým obalům
DZ Dražice a Franke 
vyloučily plast, snížily 
emise a ušetřily peníze

OTEVŘENÁ RECYKLAČNÍ SMYČKA
Následně Jan Kaprhál shrnul hlavní důvody, 
které společnosti obecně vedou k odstraňování 
zejména EPS a šířeji plastu z jejich balení. Zákaz-
níci podle něj využívají polystyren, protože má 
nízkou hmotnost a plní požadovanou ochran-
nou funkci. „Polystyren lze sice recyklovat, ale 
většinou z něj vyrobíte třeba už jen fasádní izo-
laci. Z  hlediska obalů se ta smyčka neuzavře.“ 
Jan Kaprhál dále upozornil na nákladovou ná-
ročnost EPS, která je spojena s přípravou formy 
(v řádu stovek tisíc korun) a jeho dodacími lhů-
tami, jež se pohybují v týdnech a měsících: „Vý-
seková forma na fixaci z vlnité lepenky stojí nižší 
desítky tisíc korun a dodací lhůta je doslova pár 
dní.“ Nevýhoda expandovaného polystyrenu 
se promítá i v dopravě a skladování. Náklad na 
ložné ploše vozidla je lehký, a tak se de facto 
převáží vzduch. Dále pak materiál – oproti 
obalům z vlnité lepenky, jež se dají skla-
dovat naplocho – zabere značné 
místo ve skladu.

Na konkrétním příkladu 
ohřívače TO5 pak Lukáš 
Formánek a  Jiří Rak 

2020. Starý obal sestával z  lepenkové krabice, 
polystyrenových vložek a plastových pytlů růz-
ných velikostí. „Obal byl neatraktivní vnějším 
designem a neodlišoval se od konkurence,“ po-
dotýká Lukáš Formánek a  dodává: „Za každou 
cenu jsme se chtěli vyhnout využití plastových 
komponent.“ A to navzdory tomu, že polystyren 
se v Dražicích těšil oblibě, protože dobře chránil 
obsah obalu, který někdy putuje až do Mongolska.

„I na Slovensku jsme řešili požadavek na vylou-
čení polystyrenu, a  to u  kompozitních dřezů 
a  umyvadel firmy Franke,“ říká Július Mazán. 
V  původním balení byly plastové fólie a  poly-
styrenové návleky po části obvodu dřezu. Ty se 
stohovaly a poté umísťovaly do lepenkové kra-
bice. „Často se stávalo, že v jednom místě dřezy 
pružily, vznikaly tlaky a výrobky byly poškozeny,“ 
vysvětluje Július Mazán. I v tomto případě se za-
davatel rozhodl pro absolutně jiný obalový kon-
cept, který vyloučí zejména polystyren a plast, 
protože samotní zákazníci apelovali na Franke, 
aby obal učinil udržitelnějším. Firma také začala 
více prodávat v režimu B2C online a při doručo-
vání jednotlivého dřezu v  původním obalu se 
ještě zvyšovalo riziko poškození.

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz
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vysvětlili benefity nového 
balení. „Zcela jsme změnili 

designový jazyk. Navenek nyní 
zdůrazňujeme logo firmy a  pro-

střednictvím obalu se vždy snažíme 
komunikovat i něco navíc – v tomto pří-

padě jde o  montážní šablonu pro zákaz-
níka,“ popisuje Lukáš Formánek obal, který 

nyní zapadá do celkové brandingové strate-
gie podniku. Prakticky eliminován byl plast. 
Nyní zůstává jen drobná krycí fólie na displeji 
a celý balík je po obvodu opatřen dvěma plas-
tovými páskami. Veškeré další komponenty 
obalu jsou papírové – vnější klopová krabice 
s obálkovým dnem, insert s úchyty pro snadné 
vyjmutí nebo kryt výrobku proti poškrábání. 
„Zajímavý prvek tvoří mechanická kapsa v in-

sertu pro uložení bezpečnostního ventilu, 
i  zde jsme se zbavili plastu,“ dodává 

Lukáš Formánek.

Nárazové zóny se vytvářejí při 
skládání lepenkového insertu, 

který je koncipovaný jako 
plošný výsek. Díky tomu 

mohlo dojít k  úplné-

všichni na vlastní oči přesvědčili, 
nakolik je obal ergonomický při sa-

motném procesu balení.

PÁDOVÉ TESTY DOPADLY NA JEDNIČKU
Slova, grafy, prezentace i ekologický apel by byly 
téměř ničím, pokud by obal dostatečně nechrá-
nil. Proto v živém vysílání došlo i na improvizo-
vané pádové testy. Těžký ohřívač padající na 
betonovou podlahu z palety ve výšce přibližně 
1‚5 metru přečkal pád zcela bez úhony. Stejně 
tak jsme nezaznamenali žádné poškození na 
křehkém dřezu, kterému Július Mazán s Erikem 
Horváthem dali opravdu zabrat.

V  závěru webináře přišlo vyčíslení benefitů 
obou typů obalů a  zodpovězena byla více 
než desítka otázek ze strany účastníků. Kom-
pletní záznam můžete zhlédnout na YouTube: 
https://youtu.be/Lbdw4QQpEeU 

 mu vyloučení EPS z procesu balení. 
Zatímco dříve na jedno paletové místo 
umístili kolem dvaceti kusů insertů, nyní 
jich může být 200, což přispívá k  úspoře 
prostoru, snižuje potřebu manipulace a v ko-
nečném důsledku tak šetří peníze. Účastníci 
webináře se pak prostřednictvím videa sezná-
mili s tím, jak obal funguje přímo v balicím centru 
DZ Dražice.

Poté Erik Horváth představil nový obal společ-
nosti Franke: „Mezi hlavní výzvy patřila ochrana 
hran, které jsou velmi náchylné na poškození. 
Neměli jsme k tomu příliš místa, a tak jsme vy-
tvořili malé, ale přesto velmi efektivní ochranné 
zóny.“ Ty plní dále funkci zámku a rovněž fixace, 
která opět patřila mezi největší oříšky pro desig-
néry. A to zvláště fixace do výšky.

I  v  případě projektu pro Franke se podařilo 
zcela odstranit plastové fólie včetně sáčků 
na kovový spojovací materiál. „Během sklá-
dání se vytvoří malá kapsa, do které se ‚spo-
jovák‘ vloží a která opět slouží jako ochranná 
zóna i fixace,“ doplňuje Erik Horváth. Po živém 
vstupu následovalo video z  výroby, kdy se 
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Více než polovina respondentů průzkumu v  rámci  ocenění 
Volba  spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021 uvedla, že obal
je pro  ně důležitým kritériem při výběru produktu,
který neznají.

OBAL NA TŘETÍM
 MÍSTĚ 

PŘI V
ÝBĚRU NOVINEK

PRŮZKUM
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nejméně pak pro respondenty se základním 
vzděláním (48 %).

Pokud si lidé kupují nový výrobek, tak obal je nej-
důležitější v kategorii víno a sekty (42 %), chla-
zené mléčné snacky (40  %), čokoláda (39  %), 
limonády (39  %), rybí konzervy (38  %) nebo 
krmiva pro hlodavce (38  %). Naopak je při za-
koupení novinky obal minimálně důležitý u kate-
gorií pečivo (20 %), pečivo sladké (21 %), mopy 
(23 %), hygienické pomůcky (24 %), mléčné ná-
poje (25 %) nebo pytle na odpad (25 %).

V letošním ročníku dotazovaní hodnotili 196 no-
vinek v 60 kategoriích, které byly uvedeny na trh 
v období leden 2020 – květen 2021. Každá ka-
tegorie obsahovala minimálně tři konkurenční 
výrobky. Při vytváření vzorku respondentů byly 
zohledněny znaky jako složení domácnosti 
nebo přítomnost zvířete v  bytě. Jako každo-
ročně výrobky hodnotila také odborná porota 
složená ze zástupců maloobchodu, marketingu, 
odborných médií a výrobců obalů.

„Marketingový program Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka se v  rámci svého 21.  ročníku 
v  ČR a  10.  ročníku na Slovensku těšil velkému 
zájmu výrobců o registrace novinek v obou ze-
mích,“ informuje Lukáš Matějka. Paradoxem při-
tom bylo, že navzdory velkému zájmu výrobců 
o  program bylo vlivem pandemie inovativních 
produktů na trhu obecně méně. „Výrobci se 
ale nacházejí v situaci, kdy více než rok nebylo 
možné promovat nové výrobky na veletrzích 
nebo organizovat samplingy v  místě prodeje,“ 

Obal je na třetím místě v pořadí důležitosti při 
zakoupení nového produktu. Na prvním 

místě je chuť (u  potravin) nebo funkč-
nost výrobku, na druhém pak před-

pokládaná kvalita výrobku. Teprve 
na čtvrtém místě je značka vý-

robku. Vyplývá to ze zjištění 
spotřebitelského prů-

zkumu realizovaného 
v květnu 2021 výzkum-

nou společností Nielsen 
IQ při příležitosti vyhlášení 

nového ročníku soutěže oce-
nění Volba spotřebitelů – Nejlepší 

novinka 2021. „Dlouhodobě víme, že 
lidé chtějí zkoušet chutě nebo funkce 

novinek, ale samotné nás překvapilo, jak 
důležitou roli respondenti přikládají právě 

obalům,“ říká Lukáš Matějka, manažer marketin-
gové skupiny společnosti Atoz Marketing Servi-
ces, která program Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka 2021 pořádá.

V  průzkumu vyplynulo, že pokud lidé nemají 
zkušenost s danou novinkou, potom je pro ně 
obal důležitým prvkem při výběru z 51 %. Pokud 
už zkušenost udělají nebo výrobek znají, potom 
význam obalu „padá“ na 32 %. Pokud se zamě-
říme na věkové kategorie, je obal nejdůležitěj-
ším kritériem při výběru novinky pro osoby ve 
věku 25–34 let (55  %), nejméně pak pro spo-
třebitele mezi 55 a 64 lety (48 %). Zahrneme-li 
faktor vzdělání respondenta, vychází, že pokud 
spotřebitel novinku nezná, potom je při nákupu 
obal nejdůležitější pro vysokoškoláky (53  %), 

O

58 %
Pokud lidé produkt neznají, obal je 
nejdůležitější v kategorii vín a sektů, a to 
pro 58 % respondentů.

21 %
českých nakupujících má zájem o novinky 
v regálech obchodů.

51 %
spotřebitelů, kteří určitý produkt neznají, považují 
při nákupu obal za důležité kritérium výběru.
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vysvětluje Lukáš Matějka důvod, proč mají firmy 
zájem o podporu ve formě nezávislého spotře-
bitelského ocenění.

Absolutním vítězem letošního ročníku pro-
gramu se stala smetáková řada Spontex Green 
ze 100 % recyklovaných materiálů. Obecně bylo 
letos do programu přihlášeno mnoho novinek, 
které stavěly na udržitelných zdrojích, recyk-
lovaných materiálech, eco-friendly obalech 
nebo složení. „Tento ročník je velmi inovativní, 
a to jak po stránce obsahu a užitných vlastností 
výrobků, tak i po stránce obalů a ekologických 
přístupů. V této oblasti začíná tvrdý boj o přízeň 
zákazníků a výrobci to uchopili správně,“ říká Mi-
chal Ševera, jeden z hodnotících v odborné po-
rotě a také člen představenstva Svazu obchodu 
a  cestovního ruchu. Soňa Fialová, CZ & SK CI 
vendor manager společnosti Nielsen IQ, k tomu 
dodává: „Navzdory probíhající pandemii roste 
procento nakupujících, o kterých můžeme říci, 
že jsou to ti, kteří udávají trendy. Rádi zkoušejí 
nové věci, vyhledávají nové výrobky, značky, ne-
bojí se experimentovat. Z posledního průzkumu 
Shopper Trends, který jsme realizovali v závěru 
loňského roku, vyplývá, že aktuálně mezi čes-
kými nakupujícími je 21 procent těch, kteří lační 
po novinkách.“ Podle ní jde však o relativně malé 
procento oproti preferencím, které vyjadřují na-
kupující v západní Evropě.

Kompletní seznam oceněných novinek ve všech 
kategoriích a podrobnosti o programu naleznete www.
volba-spotrebitelu.cz a www.volba-spotrebitelov.sk.
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Dva dny na konci srpna zasedala odborná po-
rota, která vybrala 59 exponátů, jež si zaslouží 

ocenění Obal roku. Nejlepší obaly už téměř 
tři dekády uděluje Obalový institut Syba, 

hlavním mediálním partnerem sou-
těže je Svět balení. „Letošní ročník 

Obalu roku ukázal, že pandemie 
nezbrzdila obalové inovace 

a  že vývojáři připravili mnoho 
zajímavých novinek,“ říká jedna-

telka institutu Iva Werbynská. Letos 
se soutěžilo v 14 kategoriích, které na-

vazují na celosvětovou obalovou soutěž 
WorldStar Packaging Awards, kam mohou 

být oceněné obaly přihlášeny. „Počet kategorií 
se navýšil na základě množství a spektra přihlá-
šených exponátů a v souladu s rozšířením ka-
tegorií právě ve WorldStar Packaging Awards,“ 
vysvětluje Iva Werbynská.

THIMM A SMURFIT KAPPA
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Nejvíce ocenění s  devíti „zářezy“ letos získala 
společnost Thimm The Highpack Group. Jed-
notlivé exponáty, jejichž detailní popis najdete 
na webu obalroku.cz, byly přihlášeny pod tě-
mito názvy: Luxusní dárkové balení (pro značku 
Glücksfall No. 1); Udržitelný a praktický pultový 
displej (pro Herbadent); Dárkový obal na Be-
cherovku; Trhni si! (pro Moravia Lacto); Eko-fix 
na lahve (pro Herbadent); Ochranný roh z vlnité 
lepenky (pro Solodoor); Unikátní tubusy pro 
e-shop (pro Maappi); Univerzální fixace BMW 
G38 a  „Když nemůže produkt do obalu, musí 
obal přes produkt!“ pro firmu Tormax.

Svá želízka v  „obalovém ohni“ měla 
i společnost Smurfit Kappa, která do 
soutěže přihlásila obalové inovace 
z Česka i ze Slovenska. Nakonec 
obstálo šest obalů pod názvy: 
TopClip (pro plechovky Pi-
vovaru Svijany a Clock); 
VoidFill Killer (pro 
hodinky Prim); 
PíííívoBox (pro 
pivovar Zi-
chovec); 
Fešák 

UDÁLOST

D

Letošní, v pořadí 28. ročník soutěže Obal roku se rozšířil na celkem 14 hodnocených kategorií. Oceněno bylo téměř 
šest desítek obalů a obalových řešení. Mezi nejúspěšnější firmy se zařadily Thimm The Highpack Group a Smurfit 
Kappa. Vítězné exponáty lze přihlásit do celosvětové obalové soutěže WorldStar Packaging Awards, kterou pořádá 
World Packaging Organisation.

Papírové obaly excelovaly

Hubert (pro DZ Dražice); Mysliaca vložka (pro 
Phillips); Tofu vzdušný obal (pro značku Lunter). 
Obal roku získala také společnost DS Smith Pac-
kaging, a  to hned s  dvěma POS displeji (Orion 
Ateliér a Paper Mate) a Dárkovým multipackem 
4 + 1 pro Budějovický Budvar.

V  oblasti etiket uspěl Etiflex, který triumfoval 
s  etiketami pro vína Gloriette, Zuřivec a  Men-
delu Zahradnická fakulta. Ve dvou případech šlo 
o takzvané živé etikety s možností využít rozší-
řenou realitu. Dva obaly, které porotu okouzlily, 
cílí na dětské publikum. Společnost H.R.G. nově 
zabalila kovové hračky firmy Kovap a  staveb-
nici Variant, již vyrábí společnost Kaden. Dvě 
ocenění Obal roku si odnáší Chemosvit Folie 
za obaly Vrece na toaletný papier (s  použi-
tím PCR a PIR) a za obal na sušenky Princezky 
(vytvrzování ofsetového tisku paprskem elek-
tronů). Dvojice ocenění k jednomu produktu – 
limonádě Targa Florio – putuje do společnosti 
Kofola ČeskoSlovensko, jednou za samotnou 
lahev a  podruhé za grafické a  designové pro-
vedení etikety. Dvě ocenění Obal roku si budou 
moci vystavit ve firmě Logik, a to za luxusní box 
pro prezentaci prémiových krmiv Carnilove True 
Fresh a za kazetu pro B2B prezentace nazvanou 
Carry Pet Sample Box. Dvakrát uspěla také spo-
lečnost Mondi. Obal X-fold Box slouží k zasílání 
zboží značky Reserved a i takzvaný Křížový obal 
směřuje do segmentu e-commerce.

DALŠÍ OCENĚNÉ OBALY NEBO ŘEŠENÍ
�   Kelímky značky Magnum z  chemicky recy-

klovaného plastu pro společnost Unilever, 
přihlášené AMI Communications, kategorie 

Potraviny;
�   Obal na víno Motýl od společnosti 

Bohemia Sekt, kategorie Potraviny;
�    Obal na pet food Brit Care 

Dog Crunchy Cracker. Hmyz 
s  tuňákem, obohaceno 

o  mátu, přihlášeno 
společností Casia, 

kategorie Pet 
food;

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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�  CoolCan – web2print řešení pro personalizo-
vaný potisk plechovek, od společnosti Colog-
nia Press, kategorie Procesy a technologie;

�    Obal na Crazy Good – Ovocné špeciality, od 
společnosti Crazy Good, kategorie Potraviny;

�    Obal na Gouda sušenky z Luhačovic, od spo-
lečnosti Easy Cheesy, kategorie Grafika & 
 design;

�    E-commerce obal na exkluzivní řadu čajů, 
Galerie du thé, přihlášeno společností Fiala & 
Šebek, kategorie Potraviny;

�    Obal na pálenky Sudlička, přihlášeno společ-
ností Fonticulus, kategorie Nápoje;

�    Obal na Konopný olej Zeen CBD od společ-
nosti Grafobal, kategorie Kosmetika;

�    Obal na tyčinky Corny Big, přihlášeno společ-
ností Hero Czech, kategorie Potraviny;

�    Obal na bagety společnosti Crocodille, na-
vrženo studiem Honewa, kategorie Grafika & 
design;

�    E-commerce obal progressPack Grassline: 
Cesta k  zelenější přepravě od společnosti 
Igepa, kategorie E-commerce;

�    Technologie DM Maxliner 3D přihlášeno spo-
lečností Kurz Czech & Slovak, kategorie Pro-
cesy a technologie; 

�    Redesign bylinných čajů Leros, přihlášeno 
společností Leros, kategorie Grafika & design;

�    Balení sprchového gelu a vlasového šamponu 
Louka, přihlášeno společností Manufaktura, 
kategorie Kosmetika;

�    Obal na mleté maso, přihlášeno společností 
Maso uzeniny Polička, kategorie Potraviny;

�    Obal na Jägermeister double box od společ-
nosti Model Obaly, kategorie Dárkové obaly;

�    Technologie DWI 50 × 121 od společnosti Mo-
ravia Cans, kategorie Technologie;

�    Redesign od společnosti Officeo, kategorie 
Grafika & design;

�    Obaly pudingů Dr. Oetker pro prémiovou řadu 
od společnosti OTK Group, kategorie Grafika 
a design;

�    Obal na med 5 v 1 od Podorlická kartonážní, 
kategorie Dárkové obaly;

�    E-commerce obal Fillpak Go od Servisbal 
Obaly, kategorie E-commerce;

�  JumboNest od společnosti Schoeller Allibert 
CZ, kategorie Ostatní;

�    100% recyklovatelná paleta Plasteta od spo-
lečnosti Stabilplastik, kategorie Automotive 
a transportní balení;

�    Automatický stojan pro Mentos od společ-
nosti STI Group, kategorie POP & POS;
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�    Obal na čisticí tampony od společnosti Tesco 
Stores, kategorie Kosmetika;

�    Obal na parfém The Dream Man od společ-
nosti Top Print Packaging, kategorie Kosme-
tika;

�    Obal Long Life Box od společnosti Unipap, ka-
tegorie Elektronika.

CO JSME SI NEUMĚLI PŘEDSTAVIT, JE TU
Porotu letos tvořili Hana Hradecká, manažerka 
komunikačních projektů společnosti Eko-kom, 
Jitka Sosnovcová ze Státního zdravotního 
ústavu, David Marouš, obchodní ředitel spo-
lečnosti Cordstrap, Jiří Hejduk z Univerzity Par-
dubice, Zdeněk Ungrád, jednatel společnosti 
Panflex, Stanislav Břeň, šéfredaktor časopisů 
Svět balení a Systémy Logistiky, Michael Šimek 
z GS1 Czech Republic a Filip Hubička, šéfredak-
tor časopisu Logistika. Předsedkyní poroty byla 
obalová expertka a  pedagožka Jana Žižková, 
která tento ročník komentuje takto: „Mám vel-
kou radost, že obaloví profíci svůj vývoj ne-
zastavují, a naopak se stále dívají kupředu. 
Letos bude pro mne extrémně obtížné 

Obalový galavečer
Slavnostní předání ocenění Obal roku 2021 

můžete navštívit na galavečeru, který se uskuteční 
14. října v rámci obalového kongresu Obalko v Aquapalace 

Hotelu Čestlice. Registrace na www.obalko.cz.  
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v y b r a t 
své favority, 
kterým udě-
lím Cenu před-
sedkyně poroty, 
a  to zlatou, stříbrnou 
a  bronzovou. Je skvělé 
vidět, že i v této složité době 
jsou obalové inovace stále tak 
časté a  že i  v  ní obalařina 
postupuje mílovými 
kroky. Co jsme si ne-
uměli před pár 
lety představit, 
je dnes již 
normou.“
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Příběh 
(ne)obyčejných 

kelímků
greiner packaging Slušovice

900

90
602

4900

plastových obalů je současná 
maximální kapacita závodu 
ve Slušovicích. Vlivem nové 
investice by se mohla do tří let 
téměř zdvojnásobit.

za minutu je maximální kapacita 
tvarovacího stroje ve Slušovicích.

zpracovávaného materiálu ve slušovickém 
závodu tvoří polypropylen, do budoucna 
poroste podíl polyethylentereftalátu 
(PET), včetně rPET.

dosáhl v roce 2020 
celosvětový obrat divize 
Greiner Packaging International.

zaměstnává divize Greiner Packaging International 
ve 32 pobočkách v 19 zemích; celkově má skupina Greiner 
11 500 zaměstnanců. Ve Slušovicích pracuje 500 lidí.

ČÍSLA:

NA NÁVŠTĚVĚ

2

kelímků 

procent

milionů eur

pracovníků

miliardy kusů

Pokud otočíte kelímek od jogurtu, v mnoha případech na dně naleznete drobnou 
zkratku počátečních písmen firmy Greiner Packaging International. Svou 

značku totiž může mít nejen jogurt, ale také obal, do kterého se 
plní. Podívali jsme se do závodu, kde se ročně vyrobí až dvě 

miliardy plastových obalů s „podpisem“ gpi.

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Žijeme tu v takovém plastics 
valley, což má dlouhou historii 
už od dob Bati. Ve Zlíně působí 
Univerzita Tomáše Bati s Fakultou 
technologickou se zaměřením na 
materiály a polymery. Využíváme 
také služby Institutu pro testování 
a certifikace, dříve Státního 
zkušebního ústavu chemického 
průmyslu. Dále tu pracuje 
Technologické inovační centrum 
se spoustou laboratoří a také 
Plastikářský klastr. Možností pro 
spolupráci a testování tu máme 
veliké množství.
Ivo Benda
jednatel
greiner packaging Slušovice

„PLASTICS VALLEY 

VÝHODOU“
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při teplotě 130–140  °C, 
výsek a  automatické ba-
lení. Rychlost tvarování od-
povídá přibližně 30 taktům za 
minutu, což v závislosti na parame-
trech linky znamená až 900 vyrobe-
ných kelímků za minutu. Výseky, vadné 
výrobky nebo oříznuté okraje z  extrudéru 
se drtí, ukládají do polyetylenových big bagů 
a  opět používají pro extruzi. Fólie může být 
tvořena až pěti různými vrstvami, kdy například 
zespodu a  svrchu jsou vrstvy z  panenského 
 polypropylenu, uvnitř pak z  recyklovaného 
 materiálu.

Bílé nebo transparentní kelímky po zabalení 
do lepenkových krabic představují polotovar, 
který je nejdříve skladován. Ze stacionárních re-
gálů jej před finální výrobní fází – dekorováním 
– vy skladňují VNA vozíky. Dekorace má několik 
podob, které v podniku rozeznávají takto: kelí-
mek K1 je pouze potištěn pomocí technologie 
suchého ofsetu; kelímky K2 jsou opatřeny sleevy 
nebo nalepovacími etiketami; K3 je zkratkou 
označení Karton-Kunststoff-Kombination a jde 
o spojení plastového kelímku a lehce oddělitel-
ného kartonu. V případě K1 lze ve slušovickém 
provozu dekorovat až 650 kelímků za minutu, 
u K2 a K3 je to přibližně 250–300 kusů.

Z toho, co si zákazník vybere na škále K1 až K3, je 
možné částečně odvodit jeho příklon k myšlen-
kám udržitelnosti. Například společnost Olma 
bývala největším odběratelem kelímku K2, po 
rozhodnutí zabývat se více udržitelností obalů 

přešla spíše ke K3 a K1. „Ale K2 máme ve vý-
robě stále ještě mnoho, třeba se do toho 

plní kávové nápoje,“ připomíná jedna-
tel Ivo Benda. Samotný kelímek se 

dekoruje v  poslední fázi výroby, 
protože pomocí etikety chce 

firma – plnič obsahu – na-
příklad podpořit prodej 

konkrétní příchutě na 
základě letákové 

akce.

S p o l e č n o s t 
greiner pac-
kaging Slušovice 
vyrábí i  speciální 
p l a s tov é  p ro d u k t y, 
u nichž se aplikuje techno-
logie vstřikování. „Takto vyrá-
bíme věci, jež se nedají tvarovat. 
Jde například o kelímky na nožičce 
nebo s  oušky,“ vysvětluje Ivo Benda. 
Podnik má rovněž takzvaný Kavo byznys 
(cavo – odvoleno z latiny: dutý, dutina), kdy 
se vyrábějí především lahve, kanystry nebo 
plastové chrániče. Zde se používá technologie 
extruzního vyfukování. Jedná se však o zlomek 
celkové výroby s  roční produkcí 50–60  mi-
lionů kusů, zatímco celkově slušovický 
závod dodá 1‚5–2‚0 miliardy plastových 
obalů a výrobků.

ČLOVĚK NABÍJÍ NEBO BALÍ
Mnoho částí výroby je plně 
automatizovaných, stále 
však existují úkony, 
jež vykonávají lidé, 
přičemž firma 
má přibližně 
450 kme-
nových 

Na začátku pande-
mie v roce 2020 nebyl pro-

blém s dodávkami materiálu, ale 
panovala velká obava z uzavření hranic. 

Ze dne na den stoupla poptávka asi o 30 pro-
cent. Lidé se vrhli do obchodů, skupovali potraviny 

s dlouhodobější trvanlivostí a zákazníci se v předtuše ne-
dostatku obalů zásobili na měsíce dopředu. Největší problém 

byl se zajištěním výroby, jelikož lidé se báli nového onemocnění. 
S další vlnou pandemie na jaře 2021 byli už zaměstnanci úplně v pohodě 

i díky tomu, že jsme od konce roku 2020 pečlivě testovali.

V

VÝROBA
PLASTOVÝCH

OBALŮ
§§§

greiner packaging, 

Slušovice

Ivo Benda

jednatel

V České republice najdete dvě ulice 
Greinerová a  obě vás zavedou 

k výrobním závodům skupiny 
Greiner. Jedna továrna se na-

chází v  obci Louka u  Litvínova, 
druhá na okraji Slušovic, i když vět-

šinově už leží v katastru obce Neubuz. 
Redakce Světa balení navštívila právě 

závod na úpatí Hostýnských a  Vizovických 
vrchů, který spadá do nadnárodní divize Grei-

ner Packaging, jež tvoří více než třetinu celo-
světového obratu skupiny Greiner. Vyrábí zde 
především obaly pro potravinářský průmysl.

V HLAVNÍ ROLI POLYPROPYLEN
Vstupním materiálem pro slušovickou továrnu 
je z 90 % polypropylen, který odebírá převážně 
z  Unipetrolu v  Litvínově nebo od společnosti 
Borealis ve Vídni. Doprava je realizována po-
mocí autocisteren, z nichž se granulát nafouká 
do vertikálních sil stojících na venkovní ploše. 
Standardní polymery se zavážejí třikrát nebo 
čtyřikrát týdně a  firma disponuje zásobou na 
měsíc dopředu. Některé speciální polymery, jež 
mají nižší spotřebu a objednávají se po kontej-
nerech, mohou ale vydržet i půl roku.

Samotný výrobní proces začíná extruzí fólie 
v  zařízeních, která si přes násypku odebírají 
granulát z  potrubních systémů rozvedených 
po výrobních halách. Podle toho, na co je ur-
čena (kelímek malý, velký, víčko atd.), se fólie 
v zařízení válcuje na tloušťku od 0‚2 do 2‚5 mi-
limetru. Extrudéry zvládnou vyprodukovat 800 
až 1700 kilogramů materiálu za hodinu. Ten jde 
následně na proces tvarování, kdy se nahřátá 
fólie před vyseknutím tvaruje do několika-
otiskové formy za pomoci tahu, tlaku 
a  vakua. V  továrně mají stroje pro 
separátní výrobu fólie a následné 
tvarování na jiném pracovišti, 
kdy je mezitím nutná ma-
nipulace s  rolemi fólie. 
Nebo jsou k dispozici 
tzv. inline linky, kdy 
bezprostředně 
po extruzi 
následuje 
tvaro-
vání 
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a 50 agentur-
ních pracov-

níků. Na některých 
linkách zaměstnanci 

manuálně balí kelímky 
do lepenkových krabic. 

U kelímků s potiskem se musí 
ručně takzvaně nabíjet. Operá-

tor vyjímá z  krabice štos kelímků 
a vkládá jej do zásobníku stroje. Samo-

zřejmostí je také údržba nebo dohled nad 
automatickými zařízeními.

Každá výroba má svá rizika nebo úzká 
hrdla. Jaká jsou ve Slušovicích? 

Ivo Benda říká: „Velmi důležitá 
je komunikace se zákazní-

kem a  organizace výroby. 
Pokud se třeba špatně 

odsouhlasí nátisky 
a  rozjede vý-

roba, máme 
za směnu 

statisíce 

kelímků s  chybou.“ Při množství infor-
mací, které musí být na obalu, a to v pre-

cizním provedení kvůli čitelnosti malého 
písma nebo čárového kódu, může k pochybení 

dojít docela lehce. Druhé největší riziko, které 
má platnost napříč potravinářskou branží, spo-
čívá v nebezpečí cizího předmětu v obalu nebo 
finálním výrobku. Předchází se tomu různými 
způsoby – například kelímky na kopytech se ob-
racejí dnem vzhůru a je zavedena škála bezpeč-
nostních a  organizačních opatření (pokrývky 
hlavy, pravidelné mytí rukou, kontrolní stěry ze 
strojů či výrobků atd.). „Obal, který dodáme, jde 
často přímo na výrobní linku. Nesmí tedy obsa-
hovat cizí těleso, což se týká kousku materiálu, 
ale také částečky pylu nebo mikroorganismu,“ 
vysvětluje Ivo Benda.

Obchodní a výrobní model firmy je založen na 
dlouhodobých objednávkách a  systému od-
volávek. „Víme, že třeba Olma vezme 100 mi-
lionů kelímků, ale už nevíme, kdy půjde potisk 
s  jahodou nebo meruňkou. Je to hodně dyna-
mické a lead time je v závislosti na potisku nebo 
výrobě K3 zhruba tři týdny,“ uvádí Ivo Benda. 
S některými zákazníky, např. firmou Stihl, pod-
nik komunikuje pomocí EDI, ve většině případů 
však komunikace běží telefonicky nebo pomocí 
e-mailů. „V  českém potravinářství je obecně 
nižší předvídatelnost, což je dáno především 
politikou maloobchodních řetězců. Stává se, 
že chtějí něco dodat, ale za tři týdny to změní. 
Všichni dodavatelé musí být hodně flexibilní,“ 
vysvětluje Ivo Benda.

VYLADIT RECEPTURU
V  průběhu let se neustále pracuje na vývoji 

receptur plastových obalů, ale současně je 
snahou eliminovat počet aktuálních modi-

fikací. „Snažíme se recepturu unifikovat 
s cílem mít několik typů vstupní fólie 

pro více typů kelímků a ještě větší 
množství dekorací,“ říká Ivo 

Benda a  pokračuje: „Pokud 
začnete na sto druzích 

fólie, vyjdou z  toho ti-
síce druhů kelímků, což 

je ne únosné.“ Dlouho-
době se testuje, jaké dopady 

má receptura na mechanické 
vlastnosti kelímků či migrace látek. 

V posledních letech se v zájmu udrži-
telnosti ztenčují fólie, a pro daný kelímek 

tak i  spotřeba materiálu. Vše má ale své 
limity, obal musí být konstruován tak, aby vý-

sledný produkt v trayích vydržel zatížení při sto-
hování na paletě. Vedle mechanických je třeba 
zachovat i  bariérové vlastnosti. „Lepších cílo-

Foto (3×): Stanislav D. Břeň

vých parametrů 
se dá dosáhnout 
tím, že se přidají adi-
tiva, zlepší viskozita nebo 
krystalinita polymeru, tedy 
jak rychle se surovina nataví 
a zase zchladí. Použitá receptura 
i proces zpracování výrazně ovlivňují 
finální vlastnosti obalu,“ podotýká Ivo 
Benda.

Společnost předává poznatky a požadavky na 
složení granulátu (např. Mosten FT 005, GB 005 
apod.) na základě své aplikační praxe. Úkolem 
dodavatele je po změně receptury dodat poly-
mer, který se chová stabilně, aby v podmínkách 
kontinuální výroby nebylo třeba experimentovat 
a nově nastavovat technologii.

PŮLDRUHÉ MILIARDY VÍČEK NAVÍC
Budoucí plány firmy greiner packaging Slušovice 
se odvíjejí od evropské strategie divize Greiner 
Packaging. „Byli jsme vybráni jako kompetenční 
centrum pro výrobu víček pro celou divizi v Ev-
ropě,“ odhaluje Ivo Benda. Do roku 2023 ve Slu-
šovicích vybudují novou výrobní halu a stanou 
se mj. evropskými specialisty na PET víčka. Už 
nyní probíhají stavební práce na nové hale a po-
stupně se zprovozňují první z přibližně dvacítky 
ohlášených strojů, jež sem přijdou z  šesti ev-
ropských závodů skupiny. Slušovický podnik tak 
bude do budoucna daleko více využívat recyklo-
vaný plast, který se dnes s výjimkou PET nesmí 
používat pro potravinářské účely (PET kelímky 
už sice vyrábějí, ale protože ty v porovnání s po-
lypropylenem hůře odolávají vyšším teplotám, 
je to zatím v malém objemu.). Investice spojená 
s transferem tohoto typu výroby se bude pohy-
bovat kolem 100 milionů korun. „Přibydou víčka, 
to je něco jiného než kelímky, ale i tak bychom do 
pár let měli navýšit naši výrobu o dalších 1‚5 mi     -
liardy kusů,“ dodává Ivo Benda.

Další fotografie z návštěvy 
ve Slušovicích najdete 
na LinkedInu Světa balení.
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O tom, že Vivantis uskutečnil kýženou 
změnu, svědčí to, že se rozhodl 
odebírat i jiné velikosti obálek, které 
nahradí klopové krabice.

Vzhledem 
k tomu, že neustále 

zefektivňujeme procesy 
na logistice, rozhodli jsme se 

minulý rok pro volbu této papírové 
obálky. EnvelopeMailer nám v porovnání 

s použitím klopových krabic uspoří 60 procent 
času při procesu balení. Postupně přejdeme i na 

další velikosti obálek EnvelopeMailer. Velkou úsporu jsme 
zaznamenali ve spotřebě fixačního papíru, který není nutný 

v 90 procentech do této obálky dávat. Nové obalové řešení zároveň 
zboží chrání i bez dříve používaného fixačního papíru.

Tomáš Čechlovský

ředitel logistiky

Vivantis
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E-shopy hledají možnosti, jak se zbavit zbytečně naddimenzovaných obalů, vyloučit plasty a konsolidovat obalové 
portfolio, ale zároveň dostatečně zabezpečit produkt před znehodnocením během dopravy. Spolupráce firem Vi-
vantis a Mondi Bupak ukazuje, že na trhu existují udržitelná řešení nejen z pohledu ekologie, ale také ekonomičnosti 
a ergonomičnosti procesu balení. 

RYCHLEJŠÍ ZABALENÍ, ÚSPORA 
MATERIÁLU, NIŽŠÍ PŘEPRAVNÉ

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Z Chrudimi 
do šesti zemí
Vivantis je elektronický obchod, 
který se zaměřuje na prodej parfémů, 
kosmetiky, šperků, hodinek, módních 
doplňků nebo produktů pro zdraví. Vznikl 
před 20 lety v Chrudimi a založil jej Martin Roz-
hoň. Loňský obrat činil 1,2  miliardy korun, e-shop 
zaměstnává více než 250 pracovníků v šesti zemích 
a  nabízí přibližně 75  000 položek. Od roku 2017 spadá 
pod skupinu Mall Group.

Mondi Bupak: v hlavní roli papír
Mondi Bupak, který je součástí předního světového výrobce papíru 
a obalů skupiny Mondi Group, vyrábí především obaly z vlnité lepenky 
pro oblasti jako potravinářství, elektronika, nápoje nebo sklo/kera-
mika. Portfolio produktů zahrnuje standardní krabice a tvarově 
vysekávané obaly, ale i obaly s vícebarevným flexopotiskem, 
balení s aplikovanou trhací, vyztužovací a uzavírací páskou. 
V roce 2020 firma vykázala tržby ve výši 1,168 miliardy 
korun, zisk ve výši 81,4 milionu korun a zaměstnávala 
222 pracovníků.

Proč výměna
Cílem aktuální obalové inovace ve Vi-
vantisu bylo zefektivnění a zrych-
lení balicího procesu, úspora 
obalového materiálu včetně 
fixačních výplní a snížení 
hmotnosti obalů. 

FOTO: M
ondi

VE ZKRATCE:

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

OPTIM
ALIZACE BALENÍ PRO E-SHOP



57

PO
H
O
D
LN

ĚJI
 A

 S
 M

ENŠÍ
M
 

O
BJE

M
EM

 O
BAL

O
VÉ

H
O
 M

AT
ERIÁ

LU

Další podrobnosti na: 

www.vivantis.cz 

a www.mondigroup.com.

E-shop Vivantis používal 
a stále používá klasické klopové 

krabice F.0201 (podle FEFCO) 
v různých velikostech. Jako výplňový 

materiál volí fixační papír. Po zabalení se 
klopová krabice přelepí plastovou páskou 

v horní a spodní části balení. „Byl to zdlouhavý 
proces,“ říká František Brůžek, key account ma-

nager společnosti Mondi Bupak (divize Corrugated 
Solutions). „Díky našemu udržitelnému obalovému řešení 

jsme ve Vivantisu významně zvýšili efektivitu.”

Obalová inovace spočívá v nasazení obálek EnvelopeMailer společ-
nosti Mondi, které se vyrábějí ve čtyřech velikostech a jsou opatřeny 

samolepicí a trhací páskou. Přizpůsobitelný obal fixuje vložené zboží a po 
rozbalení na straně spotřebitele jej lze plně recyklovat. „Z pohledu našeho 

zákazníka se urychlil a zjednodušil proces balení, a to přibližně z jedné minuty 
na maximálně deset sekund,“ vysvětluje František Brůžek a dodává: „Vivantis si 

obálky důkladně otestoval. Po instruktážním videu, jak správně složit a zabalit produkt 
do obálek tří různých tvarů, následovalo osobní školení správného postupu balení přímo 

u zákazníka.”

Při balení není třeba používat plastovou lepicí pásku, což přináší ekologické 
i ekonomické benefity. Došlo i k úspoře místa ve skladu zákazníka i na 

ložné ploše. Do transportního vozu se vlivem snížené výšky obalů vejde 
mnohem více zabaleného zboží, což vede ke snížení emisí. Redukce 

obalového materiálu se pozitivně promítá i do celkové ceny za 
přepravu, kdy Vivantis platí podle hmotnosti zásilky. 

OPTIM
ALIZACE BALENÍ PRO E-SHOP

Nové balení s hotmeltovým uzávěrem je plně 
recyklovatelné, odstraňuje nutnost lepení pomocí 
plastových pásek, zrychluje celý proces balení, 
eliminuje nutnost fixačních výplní a přináší více místa 
ve skladu i na ložné ploše transportních automobilů.
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Naprostá většina produkce pro cizinu se přepravuje 
v kontejnerech (do okolních zemí na návěsu). Do přístavů 
se kontejnery posílají po silnici nebo železnici, následuje 
námořní přeprava. V případě potřeby jsou použity 
indikátory náklonu a otřesu, dále pak také 
inhibitory proti korozi s alufólií. 

Veškeré 
balení 

expedovaného 
zboží probíhá vždy 

v našem areálu v Kopřivnici. 
Balení mají různé rozměry a různé 

hmotnosti, což je nutné zohlednit při 
jejich umísťování do kontejnerů. Zaměřujeme 
se na vypočítání těžiště každého kontejneru 

a profesionální fixaci zboží v něm. Když se kontejner vlivem 
vln na moři rozkýve, může ohrozit stabilitu dalších kontejnerů, 

což může vést k vysokým škodám. Proto nestačí zboží pouze správně 
zabalit, ale řešíme i umístění a řádnou fixaci každé bedny v kontejneru.

David Sivčák

ředitel průmyslového inženýrství a logistiky

Tatra Trucks
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Vozy Tatra jsou známé koncepcí podvozku s nosnou rourou, ve které jsou uloženy některé komponenty hnacího 
a převodového ústrojí. Velkou část komponent, které automobilka montuje do vozu, sama také vyrábí. Z Kopřivnice 
do různých zemí posílá vozy hotové i v určitém stavu rozloženosti, což ovlivňuje nejen způsob přepravy, ale také 
balení, který byl nedávno výrazně inovován. 

BEZPEČNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ 
BALENÍ ELIMINUJE VLIV VYSOKÝCH 
CEN NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Čtyři 
modely, 
stovky verzí
Každá tatrovka je sestavována podle 
objednávek zákazníků, ty jsou však diame-
trálně odlišné. Tatra má čtyři modelové řady, 
ale díky různým kombinacím je možno vytvořit 
přes stovku variant finálních vozidel. 

Kompletac e v zahraničí
Dvě třetiny tatrovek směřují na export v podobě hotových, nebo 
rozložených vozů, a  to v  sadách CKD (complete knocked-
-down), eventuálně SKD (semi knocked-down). Zámoř-
ské balení musí splňovat vysoké požadavky na ochranu 
uložených produktů a  rovněž na bezpečnost pře-
prav. Kopřivnická Tatra má v zahraničí zákazníky, 
u  kterých se vozy finálně kompletují. V  Ko-
přivnici se tedy balí i  expedují jak díly pro 
samotnou výrobu, tak i  díly náhradní. 
Komponenty si firma balí sama, do-
pravu pak outsourcuje v závislosti 
na zvolené destinaci, množství 
nebo dalších kritériích.

VE ZKRATCE:

Petr Neckař, Stanislav D. Břeň
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

KOPŘIVNICKÁ TATROVKA IN
OVOVALA PROCES BALENÍ
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David Sivčák, který je ve společnosti Tatra 
Trucks ředitelem průmyslového inženýrství 

a logistiky a členem představenstva, popsal 
nedávné inovace v zámořském kontejneru: „Učinili 

jsme změny, které spočívaly v tom, jak jsou produkty 
do speciálně ošetřených dřevěných obalů ukládány. Chtěli 

jsme, aby balení v kontejneru bylo řešeno i z pohledu těžiště, 
což je důležité při přepravních manipulacích. Jasně se definuje, 

kde přesně bude v kontejneru co uloženo. K tomuto účelu používá 
náš technolog balení také sofistikovaný softwarový nástroj.“

Nově zpracovaný balicí předpis určuje jasně definované místo pro každou 
komponentu ve speciálně ošetřených a brandovaných bednách. „Při zámoř-

ských přepravách samozřejmě dochází k různým nachýlením a nárazům, a my 
potřebujeme, aby nedošlo k žádnému poškození. Dříve jsme do beden jednotlivé zboží 

naskládali volně, nyní se snažíme o to, aby bylo zajištěno, že i po převozu bude v balení vše 
na svém místě a v pořádku.“ Podvozky a motory i jejich příslušenství jsou baleny do fólie s inhi-

bitory chránící zboží proti korozi. Nápravy jsou ukotveny napevno do podlážky bedny a k tomu 
jsou přidány různé komponenty zajištěné přepážkami v menších sektorech. V souladu s bali-

cím předpisem se jednotlivé vrstvy v bednách prokládají. Před finálním uzavřením bedny 
bývá také použit výplňový materiál pro vyšší bezpečnost expedovaného zboží. 

Méně reklamací a přesnější plán
Tato obalová inovace přinesla nejen lepší zajištění komponent a snížila 

počet reklamací, ale také optimalizovala proces plánování lidských 
kapacit nebo přeprav. Nyní se ví přesně a s předstihem, jaké pře-

pravní kapacity budou zapotřebí. Schopnost vytížit kontejner 
a dobře plánovat přepravu se ukázala jako klíčová s postu-

pující pandemií, kdy ceny námořních přeprav výrazně 
vzrostly a na trhu chybějí kontejnery. 

KOPŘIVNICKÁ TATROVKA IN
OVOVALA PROCES BALENÍ

Tatra Trucks změnila systém 
ukládání komponent v rámci 
zámořského balení, což je 
důležité zejména v čase 
vysokých cen přeprav.

Další podrobnosti 

na www.tatra.cz.
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Z  hlediska způsobu přepravy jsou bariérové 
fólie proti korozi běžnou součástí především 

námořních přeprav, kde je kontejner se 
zbožím na moři po relativně dlouhou 

dobu vystavován vysoké vlhkosti 
vzduchu, slané vodě a  změnám 

teplot. „Důležitou roli mají anti-
korozní fólie kromě přepravy 

i  ve skladování, kdy může 
fólie chránit zboží před korozí 

i několik let, respektive desítky mě-
síců,“ upřesňuje Pavel Trnka, manažer 

nadrozměrných přeprav ve společnosti 
DB Schenker.

Balení do antikorozní VCI fólie je tzv. suchý způ-
sob antikorozní ochrany s  pomocí inhibitorů 
koroze, poznamenává Jiří Prokop, key account 
& product manager divize Packaging ve společ-
nosti Antalis, a dále vysvětluje: „Při tomto balení 
není potřeba kovové výrobky nijak upravovat, 
olejovat nebo zase naopak odmašťovat, a proto 
může být proces balení, antikorozní ochrany 
a  celkové manipulace velmi efektivní. Balení 
do antikorozních fólií je zejména výhodné tam, 
kde je vyžadována elastičnost a přizpůsobivost 
obalu danému výrobku nebo vnějšímu obalu.“ 
Dalšími přednostmi jsou také vodotěsnost ba-
lení, možnost svařování a transparentnost fólií. 
Každopádně pro správnou funkci obalů z anti-
korozní fólie je podle Jiřího Prokopa zapotřebí 
dodržet některé základní předpoklady, napří-

TRANSPORTNÍ BALENÍ

Z

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

klad balit pouze čisté a suché kovové výrobky, 
zajistit dostatečné množství inhibitorů koroze 
uvnitř balení nebo zamezit volnému přístupu 
vzduchu do balení.

Vedle rozšířených standardních rozměrů an-
tikorozních fólií pro použití v  obalech formátu 
EUR palety a  jejich menších podílů 800 × 600, 
600 × 400 a  400 × 300  mm vzniká stále více 
specifických zákaznických balení. „Roste po-

... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

TŘÍDĚNÍ PALET

RECYKLACE PALET

VÝKUP, VÝROBA A PRODEJ PALET

LICENCOVANÉ OPRAVY PALET

Při přepravách určitého typu zboží hraje významnou 
roli ochrana před korozí a v některých případech také 
antistatická ochrana. Zpravidla k tomu slouží speciální 
fólie. Za jakých okolností je jejich použití vhodné, 
či dokonce nezbytně nutné?

Pavel Trnka
manažer 
nadrozměrných 
přeprav
DB Schenker

„PEVNÉ MÍSTO 
V PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAV“
Máme zkušenosti s  přepravami široké 
škály různého zboží a  v  praxi jsme se 
téměř nesetkali s případem, kdy by an-
tikorozní fólie byla takzvaně na škodu. 
Nedávno jsme se přesvědčili, že u  ná-
mořních přeprav nikdy nelze s  jistotou 
garantovat, že se zásilka někde nezdrží, 
a proto mají antikorozní fólie své pevné 
místo při plánování (nejen námořních) 
přeprav.

Proti 
vlhkosti 
a statické elektřině

ptávka po specifických rozměrech 3D vaků, 
pytlů se záložkou nebo dnem ve tvaru Y,“ vy-
jmenovává Jiří Prokop. A doplňuje, že zákazníci 
ocení, když jim dodavatel obal na míru vymyslí, 
vyrobí a dodá. Jde o to nabídnout co nejlepší ře-
šení z pohledu ceny, kvality ochrany, odolnosti 
obalu, pracnosti balení i dalších aspektů.

ROSTE VÝZNAM UDRŽITELNÝCH ŘEŠENÍ
Běžné antikorozní fólie jsou v zásadě plastové 
nebo hliníkové obaly opatřené inhibitorem ko-
roze. „Celospolečenský tlak na zelená řešení 
a udržitelnost se nevyhnul ani obalovým tech-
nologiím, a  čím dál víc firem proto nabízí fólie 
z udržitelných kompostovatelných plastů, které 
jsou opatřeny netoxickou antikorozní látkou, což 
umožňuje jejich pohodlnou recyklaci,“ konsta-
tuje Pavel Trnka. Oprávněně lze podle něj před-
pokládat, že zájem o podobně udržitelná řešení 
bude do budoucna jen růst.

U  dodavatelů fólií je rovněž podstatné, zda 
dokážou poskytnout detailní informace o pro-
duktových vlastnostech těchto fólií a jejich fun-
gování. U konkrétních výrobků jde samozřejmě 
o  jejich deklarovanou kvalitu. Antikorozní fólie 
chrání přepravované zboží před vnější vlhkostí, 
ale aby nevznikla během přepravy v  balení 
vnitřní vlhkost, fólie se doplňuje také vysoušedly. 
„Celková účinnost spočívá ve správném poměru 
velikosti baleného zboží a náchylnosti zboží vy-
tvářet vnitřní vlhkost,“ dodává Pavel Trnka.
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... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

TŘÍDĚNÍ PALET

RECYKLACE PALET

VÝKUP, VÝROBA A PRODEJ PALET

LICENCOVANÉ OPRAVY PALET

inzerce

Jiří Prokop
key account & 
product manager, 
divize Packaging
Antalis

„VÝHODA 
CERTIFIKOVANÝCH 
MATERIÁLŮ“
Antikorozní vlastnosti fólií nejsou na 
první pohled rozeznatelné. Skutečné 
ověření vlastností lze prokázat až při 
laboratorním rozboru v  klimatické ko-
moře. Podezřele levný výrobek na trhu 
proto může představovat riziko, že ne-
bude skutečně plnit svoji funkci antiko-
rozní ochrany, a klient to pozná třeba až 
po čase při řešení reklamace zkorodova-
ných výrobků. Zákazníci by se proto měli 
při hledání antikorozních fólií zaměřit 
na spolehlivé dodavatele s  ověřenými 
a certifikovanými materiály na trhu.

ZAMEZENÍ STATICKÝM VÝBOJŮM
Antistatické fólie chrání při přepravě nejčastěji 
spotřební elektroniku nebo jiné druhy elekt-
rotechnického zboží, které je náchylné na po-
škození výboji statické elektřiny. Pavel Trnka 
pokračuje: „Takové poškození není na první 
pohled patrné a projeví se až při spuštění nebo 
připojení do elektrické sítě. Při přepravách 

 takového zboží se proto antistatická fólie z pre-
ventivních důvodů rozhodně vyplatí.“ Z  praxe 
společnosti DB Schenker zmiňuje příklad bate-
riových článků do elektromobilů, které tato firma 
v rámci střední Evropy hojně přepravuje. Jelikož 
se navíc jedná o citlivé zboží podléhající zvlášt-
nímu bezpečnostnímu režimu, antistatická fólie 
je v rámci těchto přeprav zcela nezbytná.

Antistatická ochrana se kromě elektronických 
výrobků a  součástek používá také například 
v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (ba-
lení střelného prachu apod.). „Používá se i  při 
strojovém, automatickém balení, při kterém 
může dojít ke statickým výbojům samotným od-
víjením fólie, což brání snadnému a plynulému 
zpracování této fólie,“ popisuje Peter Hogen, 
packaging film specialist divize Packaging ve 
společnosti Antalis.

Standardně se fólie s  antistatickým účinkem 
nevyrábějí (když opouštějí výrobní linku, v  zá-
sadě by neměly být staticky nabité), proto je 
třeba aditivovat je antistatickým činidlem. Fólie 
mohou být aditivované na kratší období, např. tři 
až šest měsíců, nebo na delší období – pak jde 
o tzv. permanentní antistat. Taková fólie by měla 
udržet antistatické vlastnosti po celou dobu své 
funkčnosti a životnosti. „Někdy se přidá činidlo 
i na aktuální pokyn zákazníka, který má problémy 
se zpracováním fólie a  předpokládá, že by to 
mohlo být právě statickými vlastnostmi,“ uza-
vírá Peter Hogen.
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HORIZONTÁLNÍ F
LOW

PACK: 

CELKOVÝ VÝKON ZÁLEŽÍ N
A 

MÍŘE AUTOMATIZACE BALENÍ

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Především pro menší typy produktů si potravináři 
oblíbili balení typu flowpack. Fóliové obaly s troj-
svarem se vyznačují často i velmi výrazným 
kvalitním potiskem, takže není divu, že lá-
kají jak velké, tak i  malé spotřebitele. 
Jak balený produkt, tak i  fólie má 
velký vliv na parametry balicích 
technologií.
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Čokoládové i cereální tyčinky, sušenky či další 
chuťovky a  pochutiny jsou hlavním sorti-

mentem pro horizontální balení typu 
flowpack menších formátů. Tento 

typ balení si však oblíbily již i další 
segmenty, včetně drogerie 

a farmacie. Vzhledem k ak-
tuální situaci požadavku 

zvýšené hygieny kvůli 
covidu−19 se i  v  ČR 

staly populárními dezin-
fekční prostředky. Na balení 

jednoho z  nich – ubrousků Me-
dispet antiCovid 50 – si můžeme 

ukázat, jak vypadá balení flowpack 
v této sortimentní kategorii. V tomto pří-

padě je flowpack opatřen 

BENCHMARKING

Č
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zubovitým odstři-
žením. Tímto způso-
bem lze do flowpacku 
balit například praženou 
zrnkovou i  mletou kávu, sy-
pané čaje či výživové doplňky 
stravy.

Vedle „suché“ produkce se tyto sáčky 
často využívají i na balení tekutých nebo kré-
movitých produktů. Mnohé firmy vertikální typy 
balení v  současnosti upřednostňují nejenom 
z důvodu často vyšších výkonů, ale i z prostoro-
vých důvodů. Vertikální stroj je oproti horizon-
tálnímu na velikost plochy pochopitelně méně 
náročný.

ODOLNOST, PŘESNOST 
A VÝKON

Vývojové trendy u technologií ovliv-
ňuje velkou měrou spotřebitel 

se svými požadavky v návaz-
nosti na balený produkt. 

Důraz je u  moderních 
strojů kladen přede-

vším na robustní 
a stabilní konstrukci, 

která je nerezového 
provedení, aby se zvýšila 

odolnost i  v  případě balení 
ve vlhkém prostředí. Velkou roli 

hraje přesnost svařovacích hlav. 
A protože stroje horizontálního prove-

dení kladou větší nároky na své umístění, 
řada výrobců a  dodavatelů má v  nabídce 

dnes velmi žádané pravolevé provedení.

Mezi další trendy patří vývoj různých opčních 
příslušenství. Vzhledem k  variabilitě produktů 
je poptávka především po různých typech au-
tomatických podávacích a  řadicích systémů 
produktů. V  neposlední řadě je důraz kladen 
na přesnost i  dokončovacích operací, přede-
vším značení. Parametr, který je ostře sledován, 

představuje výkon strojů. Rychlost je ovlivněna 
řadou dalších charakteristik, především 

typem a rozměry produktu, počtem 
svářecích čelistí, tloušťkou 

a  typem balicích 
fólií atd. Celkový 

výkon zpracování je 
ovlivněn i mírou automa-

tizace.

TRH NABÍZÍ ŠIROKOU 
ŠKÁLU ŘEŠENÍ

V závěru si na konkrétních strojích demon-
strujeme uvedené trendy. Horizontální balicí 

stroje Schib, které jsou určeny pro balení ku-
sových produktů a které v ČR nabízí Anopack, 
mohou disponovat příslušenstvím, které zaručí 
dotisk potřebných údajů (fotobuňka pro cen-
trování potisku, značení data a  dalších údajů, 
aplikace samolepicích etiket). Výhodou je mož-
nost osazení flowpack baličky do produkční 
linky, takže za ní mohou navazovat kartonovací 
zařízení určená pro jednotlivé i skupinové balení 
sáčků do krabiček a lepenkových boxů.

Sortiment balicích strojů, včetně horizontálního 
flowpacku, nabízí Uniprox. Balicí stroje Ulma to-
hoto typu jsou určeny pro potravinářský i  ne-
potravinářský trh. V  současnosti jsou žádány 
především u balení uzenin, ryb, sýrů, ovoce a ze-
leniny, baget, pečiva nebo třeba i květin. Balicí 
stroje však využívá i farmaceutický sektor. Firma 
nabízí horizontální balicí stroje s rychlostí balení 
až 55 ks/minutu. Horizontální stroj Flowpack pro 
balení drobného zboží pak balí i rychlostí 250 ks/
min.

Jak standardní, tak zakomponované do techno-
logických celků jsou vhodné horizontální balicí 
stroje italské firmy GSP, které v ČR obchoduje 
společnost Technology. Tyto stroje jsou ur-
čeny nejenom pro sortiment potravin, ale i na 
časopisy nebo průmyslové výrobky. Stroje jsou 
dodávány jak ve verzi s rotačními čelistmi, tak gi-
lotinovou svářecí hlavou. Při začlenění flowpack 
baličky do výrobní linky poskytuje firma řešení 
automatizace od místa, kde je produkt vyroben, 
až do místa balení. Tyto systémy v sobě začle-
ňují zásobníky a dávkovače výrobků, jejich iden-
tifikaci, rovnání, skládání, kontrolu, vyřazování 
i  automatické navádění. Následuje automati-
zace vlastního procesu a  nechybějí ani mož-
nosti na výstupu, kde se řeší například počítání 
výrobků, odfuk prázdných sáčků, etiketování, 
klipování, vkládání do sekundárních obalů (na-
příklad klopových krabic) a jejich následné uza-
vírání a paletizace.

Německý výrobce balicích linek Theegarten-
-Pactec dodává horizontální balicí stroj FPH5, 

který je pokračovatelem zařízení FPC. Je určen 
pro balení krátkých výrobků do fólie s vysokým 
výkonem. Tato linka dokáže balit například ba-

líčky bonbonů, žvýkaček a  podobného zboží 
s rychlostí až 2000 jednotek za minutu. Koncept 
je zvláště vhodný pro balení čokolád, tvrdých 
a měkkých karamel apod.

přelepovacím okénkem, aby usnadnil spo-
třebiteli používání. Produkty jsou přiváděny do 
balicího stroje pomocí dopravníku a vstupují do 
hadice obalového materiálu, vytvořené tvaro-
vacím tunelem. Následuje podélné svařování, 
které vytvoří zadní svar sáčku. Po naplnění jsou 
sáčky uzavřeny a  odděleny pomocí příčných 
čelistí. Vzhledem k  tomu, že vlastní balení, ať 
již monomateriálového či kompozitního prove-
dení, je obvykle na bázi PP, PET či PVC, jsou tyto 
typy obalů dobře potiskovatelné. Fólie, které 
mohou být na balicím stroji odvíjeny jak shora, 
tak i zespodu, jsou potištěny ještě před vlastním 
tvarováním, plněním a svařování obvykle flexo-
tiskovou nebo hlubotiskovou technologií. Oba 
typy potisku flexibilních obalů umožňují velmi 
často i reprodukci náročnější grafiky ve spojení 
s vícebarevným potiskem.

FLOWPACK SÁČKY VE 
VERTIKÁLNÍ VARIANTĚ
Trojsvarového typu balení se využívá i při tvorbě 
sáčků. Zde se však i s akcentem na plnění dal-
šími produkty (včetně sypkých, velmi drobných 
či granulovaných hmot) využívá spíše vertikální 
technologie. V  prvním kroku se odvíjená fólie 
formuje do hadice s podélným svarem, násle-
duje příčný svar, který vytváří dno. Takto vytvo-
řená hadice je nasunuta na dávkovací trubici, 
kterou dávkovač v  horní části stroje dáv-
kuje požadované množství produktu. 
Po naplnění posouvací mechani-
smus potáhne vytvořený rukáv 
o požadovaný délkový rozměr 
a následně balička provede 
podélný a  příčný svar 
s  charakteristickým 

„Rychlost j
e o

vliv
něna řa

dou 

charakteristik, 
především

 

typem a ro
změry pro

duktu, p
o-

čtem svářecích čelistí č
i tl

oušť-
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Ve vnitropodnikové manipulaci bývají spádové 
regály využívány k  přesnému zásobování 

výrobní linky a  současně jako vyrovná-
vací řešení, tedy jako mezisklad mezi 

dvěma pracovišti. „Díky nim dochází 
k optimalizaci toku materiálu od-

dělením uskladňování a  vy-
skladňování, k optimalizaci 

skladovaného množství 
v  distribučních skladech, 

k  zajištění krátké doby skla-
dování u  zboží omezené trvan-

livosti podléhajícího zkáze, a  také 
k úspoře místa minimalizací mani-

pulačních uliček,“ specifikuje Vla-
dimír Přikryl, jednatel společnosti 

Beg Bohemia. Výhodou je i  lepší 
využití prostoru a možnost au-
tomatizace přepravy např. 
stohovacími jeřáby.

Na rozdíl od klasic-
kých příhrado-
vých paletových 
regálů pro tento 
systém stačí pouze 

dvě manipulační uličky – ulička pro založení 
a  ulička pro vykládku zboží. „Důležitým fakto-
rem vhodnosti této technologie je standardi-
zace rozměrů a hmotnosti skladových jednotek. 
V úvahu tak připadají mrazírenské, chladírenské, 
potravinářské a  nápojářské provozy, automo-
tive průmysl, zpracovatelský průmysl a všechny 
sklady, kde je potřeba skladovat mnoho druhů 

materiálů, ve velké kapacitě a  v  re-
žimu FIFO,“ uvádí Zdeněk Karban, 

specialista pro logistická řešení 
společnosti Toyota Material 

Handling CZ.

Palety prvně zalo-
žené do regálu 
jsou prvně vy-

skladněné. Tato 
přednost spádových 

regálů se uplatní ze-
jména tam, kde je nutné 

důkladně hlídat dobu trvan-
livosti. „Aplikací tohoto typu re-

gálů se jednoduchým způsobem, 
hlavně u  potravinářského zboží, za-

mezí překročení exspirační doby výrobků. 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Poptávka po spádových regálech je konzis-
tentní a pandemie ji nijak nezasáhla. Spá-
dové regály mají poměrně jasné využití 
a z toho pramení i zájem uživatelů. 
V budoucnu lze očekávat růst 
tohoto segmentu s cílem 
intenzifikovat skladování 
vzhledem k nedo-
statku volných hal.

V

SPÁDOVÉ REGÁLY:
VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO 
HOMOGENNÍ ZBOŽÍ

Spádové regály jsou implementovány 

díky jejich velké výhodě: jejich provoz 

umí zajistit dodržení systému FIFO.

FOTO: Petr Neckař
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Zdeněk Karban
specialista 
pro logistická řešení
Toyota Material 
 Handling CZ

„OBSLUHA BĚŽNÝMI 
VOZÍKY I AUTOMATY“
Spádové regály patří spolu s vjezdovými 
regály nebo systémy vysokohustotního 
skladování dlouhodobě k řešením s lep-
ším využitím objemu skladu – za před-
pokladu, že zákazník nepotřebuje mít 
přístup ke každé paletě. Spádové regály 
stejně jako všechny ostatní paletové 
regálové systémy mohou být obsluho-
vány běžnými vozíky i automaty.

„Spádové re
gály jsou 

ukázkou to
ho, ja

k využít 

maxim
um podlahové 

plochy skladu.“
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Tím se eliminují 
budoucí náklady 

na případnou likvi-
daci tohoto prošlého 

zboží, které nelze dále již 
využít či prodat. Spádové 

regály jsou ukázkou toho, jak vy-
užít maximum podlahové plochy 

skladu,“ doplňuje funkce regálů Pavel 
Halouska, obchodní zástupce společ-

nosti Proman.

INVESTICE VYŽADUJE 
DŮKLADNOU PŘÍPRAVU
Spádové regály patří mezi velmi specifická za-
řízení a  jejich využití je nutné vždy posoudit 
individuálně při každém návrhu skladu. Hlavní 
otázkou, kterou si investor musí položit, je, zda 
jeho skladované portfolio zboží je vhodné pro 
tento daný typ skladování. „Je nutné mít na pa-
měti, že v každém ukládacím kanálu by měl být 
skladován jeden druh zboží. Při návrhu regálů 
musíme kalkulovat s  jednoduchým vzorcem: 
kolik je navrženo tratí, tolik může být maximálně 
druhů manipulačních jednotek,“ připomíná 
Pavel Halouska. Dalším omezujícím faktorem při 
návrhu tohoto typu regálů je provedení manipu-
lační jednotky – ukládané palety. Zejména je kla-
den velký nárok na kvalitu a provedení palet a na 
jedné trati nelze kombinovat dřevěné, plastové 
nebo kovové palety. Pro každý druh a hmotnost 
palety je navržen jiný sklon dráhy, případně jiné 
povrchy válečků.

Má-li být investice do systému efektivní, je nutné 
věnovat zvýšenou pozornost přípravě. Nejčas-
tější chybou proto bývá absence analýzy uklá-
daného materiálu. „Je vhodné rozdělit skladové 
jednotky na několik skupin a pro ty vytvořit bloky 
s odpovídající hloubkou, aby mohla být využita 

Patrik Šťastný
ředitel 
distribučního centra
Mall Group

„VHODNÉ ŘEŠENÍ 
NABÍZEJÍCÍ SNADNOU 
DOSTUPNOST“
Spádové paletové regály využíváme 
pouze v  omezené míře. V  současné 
době tvoří přibližně pět procent naší 
skladové kapacity a  jejich podíl se 
v  nadcházejících měsících navyšovat 
nechystáme. Naše zkušenosti s  nimi 
jsou pozitivní. Jsou pro nás velmi dobře 
využitelné pro rychloobrátkové kusy 
s  větším množstvím, jako je například 
drogistické zboží nebo péče o  dítě. 
Spádové regály jsou zároveň vhodným 
řešením, které nabízí snadnou dostup-
nost zboží jak na paletách, tak i pro ku-
sové položky v policích nebo boxech.

Ve spolupráci s

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

Celý článek najdete 
v Systémech Logistiky 194/2021.
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inzerce

celá hloubka kanálu a nedošlo ke snížení kapa-
city skladu. Dále je důležité zaměřit se na druh 
skladové jednotky. Také nožičkové a  ocelové 
palety významně omezují použití standardních 
válečků a tím se instalace prodražuje,“ říká Zde-
něk Karban. Doporučuje spádové regály doplnit 
konvenčními paletovými regály. V nich lze uložit 
poslední zůstávající paletu, která by jinak blo-
kovala celý kanál, nebo je to místo pro uložení 
neplánovaných nestandardů. Nesmí se zapo-
menout ani na přípravu WMS, který musí počítat 
s tokem palet na jedné skladové adrese.

POPTÁVKY V PŮVODNÍCH OBJEMECH
Při první vlně koronavirové pandemie na jaře loň-
ského roku byl trh se spádovými regály postižen 
stejně jako celé portfolio regálových systémů. 
Během okamžiku se investoři ocitli v  nejistotě 
a v bezprecedentní situaci, kdy nevěděli, jakým 
směrem se bude vyvíjet jejich podnikatelská ak-
tivita. „Okamžitě začali odkládat připravované 
projekty na vybavení skladů regály na neurčito. 
Postupem času, kdy se koronavirová situace 
ustálila a  stabilizovala, poptávky a  objednávky 
od investorů se postupně začaly opět dostávat 
do původních objemů,“ říká Pavel Halouska.

Do budoucna předpokládá pozitivní trend při 
realizacích spádových regálů vzhledem k tomu, 
že investory v dnešní době nejvíce trápí nedo-
statek výrobních a skladových kapacit. Aplikace 
spádových regálů je jednou z možností, jak tento 
problém vyřešit.
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Tisk (pře)žije!

Svět balení vychází 21 let, 

a to v ověřeném nákladu 5000 kusů.

Sdílejte, 
diskutujte, 

informujte!
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SVĚT BALENÍ

je časopis pro české a slovenské 

profesionály z oblasti balení.

 Tištěný a distribuovaný 

náklad ověřuje ABC ČR, 

člen IF ABC.

 Časopis (kromě obálky) 

je vytištěn na papír 

s certifikací PEFC.

Tři dimenze obalu

OBALKO 9
Speciální report 
z říjnového 
obalového kongresu

OBOROVÉ BALENÍ
Trendy a novinky v obalech pro mléko 
a mléčné produkty

BENCHMARKING
Balicí stroje pro blister a skin

9
ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO OBALOVÉHO KONGRESU 

UDRŽITELNOST
Jaká jsou kritéria pro 

bezproblémovou recyklaci 
obalových odpadů?

LASEROVÝ 
VÝSEK
Pro jaký typ obalů 
a zákazníků je 
vhodná tato 
inovace?

TECHNOLOGIE
Balení do lepenky či kartonu

obalko.cz

Největší setkání obalového trhu v České republice

a na Slovensku.

Program a registrace:

www.obalko.cz

14–15/10/2021 Praha
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Dočetli jste na závěr. Nepřeskočili jste něco zajímavého? 

NÁPOJOVÉ OBALY SMĚŘUJÍ 

K CIRKULÁRITĚ 

Důraz na zdravý životní styl, udržitelnost 

a atraktivita produktu pro spotřebitele. 

Tyto aspekty se promítají i do obalových 

řešení nealko nápojů.

OBAL MUSÍ BÝT „ČUČAVÝ“ 

Obchodní ředitelka společnosti 

Ryor Jana Stránská (dříve 

Štěpánková) popisuje peripetie 

při hledání ideálních obalů 

a zkušenosti s dodavateli. 

OPTIMALIZACE 

BALENÍ PRO E-SHOP

Rychlejší zabalení, úspora 

materiálu, nižší přepravné 

– hlavní benefity nových 

obalů ve Vivantisu. 

HORIZONTÁLNÍ FLOWPACK

Celkový výkon záleží na míře 

automatizace balení. 






