
Pozor, fragile!
U obalů křehkého zboží 
vedou ochrana zboží 
a přírodní materiály.
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Tištěný náklad: 5000 výtisků

S flexotiskem 
flexibilně
K oblibě flexotisku 
napomáhají nové tech-
nologické vychytávky 
v podobě přípravy dat, 
výroby formy či přímo 
u tiskových strojů. Kva-
lita nejmodernějších 
flexotiskových techno-
logií je dnes téměř ne-
rozeznatelná od ofsetu 
a někdy i hlubotisku. 

14 20

„Testujeme nový obal 
s cílem snížit uhlíkovou 
stopu o padesát pro-
cent, měl by být hotov 
příští rok,“ říká Jan Plu-
hař, packaging manager 
společnosti Vafo Praha. 

Kočičí 
obaly jsou 
„křiklavější“, 
psí balení je 
jednodušší

Na návštěvě 
v Coca-Cole
Společnost s hlavním 
výrobním závodem 
v pražských Kyjích 
investovala v posledních 
čtyřech letech přibližně 
dvě miliardy korun do 
pořízení nebo renovace 
stáčecích linek. 
Završením rozsáhlých 
investic bylo podzimní 
slavnostní spuštění 
automatizovaného 
paletového skladu. 
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34

Jaké bylo 
říjnové 
Obalko?

Po pandemické odmlce, 
kdy se kongres uskuteč-
nil pouze online, navští-
vilo devátý ročník 420 
obalových profesionálů. 
Přednášející a diskutující 
se shodli na tom, že 
navzdory trendu udrži-
telnosti nelze slevovat 
z ostatních požadavků 
kladených na obaly. 
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V posledních letech v médiích a při veřejných diskusích slýcháme, že společnost 
je rozdělena. Ve všech možných oblastech, obaly nevyjímaje. Prý si nerozumíme 
v  tom, jestli zavést nebo nezavést zálohový systém, jestli má smysl třídit všechny 
typy obalů nebo jen některé, jestli je lepší udržitelný a neatraktivní obal nebo atraktivní 
a neudržitelný, jestli si vystačíme s tradičními tiskovými technologiemi nebo potřebujeme 
digitální tisk a zpracování. A to se ocitáme pouze v obalové komunitě, v níž si lze sednout 
a diskutovat nebo číst o všech možných argumentech a nikomu nehrozí, že bude muset 
zradit svůj světonázor. Pokud však posuneme měřítko, nazřeme společenský kvas, který 
prý svědčí o rozdělení v otázce ochrany klimatu, očkování, sexuálních orientací, role 
a práv mužů a žen (a dětí), vztahu ke zvířatům nebo konzumaci masa… A to ještě nejsme 
u těch nejžhavějších politických debat, kdy jsme údajně rozděleni zcela nenapravitelně. 

Myšlenka vysvětlit si svět v režimu „my“ a „oni“ je svůdná, protože nevyžaduje nic extra, 
stačí jen hájit pozice a  uzavřít se do tolik přeceňované analogové nebo digitální 
sociální  bubliny. Ve skutečnosti se názory mnoha lidí v  mnohém překrývají, 
a pokud se nedržíme pouze jednoho tématu, jsou postoje až překvapivě 
pestré a vzájemně prostupující. Fakt, že se na určité věci neshodneme 
(a  na mnoha zase ano), byl v  devadesátých a  na začátku nultých let 
označován jako názorová pluralita. Nepochopitelně – pod vlivem 
sociálních sítí, médií, politiky – se pak společnost nechala přesvědčit, že 
existují pouze dva pohledy, konfliktní, nesourodé, nesmiřitelné… A že je třeba 
být v jednom nebo druhém táboře. 

Co si přát před Vánoci? Snad aby-
chom „rozdělení“ vnímali opět jako 
názorovou pestrost a  abychom byli 
spojení v tom základním. Že názory, 
postoje a hodnoty můžeme mít různé, 
ale že drtivá většina z nás má mentální 
kapacity uznat pohledy ostatních. Když to 
dokážeme, snáze najdeme společnou řeč, kterou 
budeme moci v duchu těch nejlepších evropských tradic 
intelektuální kritiky zase rozkládat na prvočinitele. Tedy naplňo-
vat ideu jednoty v rozmanitosti, rozdělení v jednotě. 

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

ROZDĚLENÍ, A JEDNOTNÍ

* 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
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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.

Jednou za dva týdny vám zašlu 
vybrané novinky ze s(S)věta balení.
Registrujte se k odběru  
na www.atozregistrace.cz

a neudržitelný, jestli si vystačíme s tradičními tiskovými technologiemi nebo potřebujeme 
digitální tisk a zpracování. A to se ocitáme pouze v obalové komunitě, v níž si lze sednout 
a diskutovat nebo číst o všech možných argumentech a nikomu nehrozí, že bude muset 
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a práv mužů a žen (a dětí), vztahu ke zvířatům nebo konzumaci masa… A to ještě nejsme 
u těch nejžhavějších politických debat, kdy jsme údajně rozděleni zcela nenapravitelně. 

Myšlenka vysvětlit si svět v režimu „my“ a „oni“ je svůdná, protože nevyžaduje nic extra, 
stačí jen hájit pozice a  uzavřít se do tolik přeceňované analogové nebo digitální 
sociální  bubliny. Ve skutečnosti se názory mnoha lidí v  mnohém překrývají, 
a pokud se nedržíme pouze jednoho tématu, jsou postoje až překvapivě 
pestré a vzájemně prostupující. Fakt, že se na určité věci neshodneme 
(a  na mnoha zase ano), byl v  devadesátých a  na začátku nultých let 
označován jako názorová pluralita. Nepochopitelně – pod vlivem 
sociálních sítí, médií, politiky – se pak společnost nechala přesvědčit, že 
existují pouze dva pohledy, konfliktní, nesourodé, nesmiřitelné… A že je třeba 
být v jednom nebo druhém táboře. 

Co si přát před Vánoci? Snad aby-
chom „rozdělení“ vnímali opět jako 
názorovou pestrost a  abychom byli 
spojení v tom základním. Že názory, 
postoje a hodnoty můžeme mít různé, 
ale že drtivá většina z nás má mentální 
kapacity uznat pohledy ostatních. Když to 
dokážeme, snáze najdeme společnou řeč, kterou 
budeme moci v duchu těch nejlepších evropských tradic 
intelektuální kritiky zase rozkládat na prvočinitele. Tedy naplňo-
vat ideu jednoty v rozmanitosti, rozdělení v jednotě. 
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SMART PACKAGING
Nanotechnologie v obalech odhalí 

špatné skladování potravin

PŘÍPADOVÁ STUDIE
O polovinu méně plastu 

při balení mletého masa

NA NÁVŠTĚVĚ
Modernizované linky 

doplnil automatizovaný 
sklad

BENCHMARKING
Blistry ve farmacii nemají 

žádného vážného konkurenta

OBALY A DESIGN 
Kouzelník laser: 

Když klasický výsek nestačí

OBSAH

OBOROVÉ ŘEŠENÍ
Obaly na mléčné produkty: 

ekodesign nabírá na síle

ROZHOVOR
Díky pandemii si QR kód

konečně našel místo na slunci

OBOROVÉ ŘEŠENÍ 
U obalů křehkého zboží vedou

 ochrana zboží a přírodní materiály

TECHNOLOGIE
Balení do lepenky? 

Dobrý nápad!
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TRANSPORTNÍ 
BALENÍ

Výhody velkoobjemových obalů z lepenky? 
Nízká hmotnost a udržitelnost



Inzertorial

Odpověď je velmi jasná – myšlenka Průmys
lu 4.0, digitalizace je dostupná pro všechny 
a  každý by měl zvážit první krok související se 
získáváním odpovídajících dat ze strojů, zařízení 
a instalací, aby tato data mohl více či méně po
kročilým způsobem využít v dalších krocích při 
řízení výrobních procesů.

Stále častěji se mluví o  potřebě automatizace 
a  digitalizace, zejména v  poslední době, kde 
jsou společnosti omezeny aktuální situací a kdy 
je především nezbytné zajistit kontinuitu výroby. 
V tomto duchu se nesl kongres OBALKO 2021, 
kterého se společnost Balluff účastnila jako 
bronzový partner. Během kongresu a  během 
individuálních networkingových setkání jsme 
s účastníky, kteří navštívili náš stánek, probírali 
očekávání v této oblasti.  

Kromě toho na základě informací ze zpráv PMMI 
Business Intelligence: „Packaging and Predic
tive Maintenance“ (01/2021) a  „Key Challen
ges for Packaging and Processing Operations“ 
(09/2021) a  pozorovaných trendů ve výrobě 
potravin a  nápojů, jakož i  v  balicích a  logistic
kých procesech můžeme identifikovat potřeby 
prediktivní strategie a inteligentních řešení.

Condition Monitoring
Prediktivní strategie je schopnost monitorovat 
stroj nebo jeho součásti a  předejít nepláno
vaným odstávkám předvídáním poruch stroje 
a  využitím preventivních opatření. Nejčastěji 
se monitorují kritická aktiva a zařízení, jako jsou 
motory, čerpadla, ventilátory, převodovky, ge

nerátory a  stále častěji také pohony a  pohyb
livé mechanické části dopravníkových systémů 
a dopravníků nebo elektrických rozvaděčů, kde 
je vyžadovaná nepřetržitá cirkulace vzduchu. 
Pro zajištění kontinuity výrobního procesu je 
rozhodující detekce jakýchkoli anomálií a včasné 
automatické upozornění na jejich výskyt. Přesně 
to umožňují nejnovější řešení vyvinutá společ
ností Balluff: BCM, CMTK nebo PMSys. 

Format Change (Změna a správa formátů)
Stále rostoucí rozmanitost obalů (materiálů 
a  tvarů) a  potřeba častého seřizování nebo 
výměny nástrojů nutí výrobce strojů používat 
řešení přímo podporující identifikaci nástrojů 
a automatizaci změny formátu. U zařízení kon
cových uživatelů vzniká nutnost dodatečné 
montáže těchto řešení, čímž se minimalizuje 
počet neplánovaných odstávek, poruch nebo 
prodloužená doba seřízení, uvedení do provozu 
a synchronizace všech prvků odpovědných za 
zajištění správného zacházení s daným obalem.

To znamená, že se bavíme jak o jednotlivých au
tomatizačních komponentech, které potvrzují, 
že bylo nainstalováno správné zařízení a nasta
vena správná poloha, tak o kompletním, flexibil
ním a individuálně přizpůsobeném řešení Balluff 
Guided Changeover Solution (BGS), které zahr
nuje hardwarové a softwarové prvky.

Christoph Krombholz, marketingový manažer 
společnosti Loesch Verpackungstechnik GmbH 
(LoeschPack), mluví o výhodách instalace sys
tému RFID od společnosti Balluff pro detekci 

vyměnitelných dílů ve dvoustupňovém balicím 
stroji LTMDUO pro balení čokoládových tyči
nek: „Balicí stroj se spustí, až když jsou všechny 
součásti na správném místě. To prakticky vylu-
čuje možnost chybného umístění součástí.” Vý
hodou pro uživatele je zkrácení doby nastavení 
a větší flexibilita při změně formátu. 

SMART Sensors 
Snaha o dosažení co nejvyšší efektivity a OEE, 
např. eliminací nebo minimalizací prostojů, za
jištěním flexibility a multifunkčnosti strojů, a tím 
i realizací prediktivní strategie, vyžaduje posky
tování relevantních dat ze strojů a  výrobních 
linek v reálném čase. Roli nosičů těchto dat dnes 
přebírají mimo jiné inteligentní řešení z oblasti 
senzorové techniky.  

Příkladem jsou nejnovější indukční a optoelek
tronické senzory od společnosti Balluff, které 
kromě své standardní funkce – detekce ob
jektů – poskytují celou řadu diagnostických 
a  provozních informací, čímž nově definují 
svou roli v celém výrobním procesu.  „Schop-
nost získávat relevantní data ze strojů, za-
řízení a  instalací neznamená, že přes noc 
vytvoříme chytrou továrnu budoucnosti 
(Smart Factory) a  staneme se lídry v  ob-
lasti digitální transformace... Nicméně je to 
nezbytné, pokud se chceme na této trans-
formaci aktivně podílet tím, že si zachováme 
svůj postoj a uznání ve světě.”

Balluff CZ | www.balluff.cz
Pawel Juras, Business Development 
Manager, Packaging, Food & Beverage

KROK PO KROKU
K PRŮMYSLU 4.0 
V POTRAVINÁŘSTVÍ

„Umět číst neznamená, že se staneme 
kritiky světových bestsellerů... Nicméně 
je to důležitá dovednost, pokud se 
chceme na této kritice aktivně podílet, 
být uznávaní ve světě a stát si za svým.

To mě napadlo, když jsem nedávno přemýšlel 
o úloze digitalizace a potřebě automatizace ve 
výrobě potravin a nápojů. Oblasti, kde staré 
stroje stále tvoří většinu.“

Pawel Juras, Business Development 
Manager, Packaging, Food & Beverage 

ve firmě Balluff

Častými otázkami a pochybnostmi, které se vyskytují při rozhovorech se zákazníky 
v potravinářském sektoru, jsou: Týká se digitalizace a přechod na Průmysl 4.0 všech, 
nebo je to určené pouze největším hráčům na trh? Zejména v malých a středních 
podnicích, kde se mohou objevovat pochybnosti jak z finančního, tak technologického 
hlediska, např. „vždyť tato pokročilá a futuristická řešení Průmyslu 4.0 vyžadují 
obrovské finanční investice, nejsou pro nás (...)“ apod.

0662-21_SB113_PR_balluff_240x340.indd   290662-21_SB113_PR_balluff_240x340.indd   29 19.11.2021   11:3519.11.2021   11:35
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volí navýšit kapacitu výroby až o  50 procent, 
což nám umožní být připraveni na očekávané 
oživení poptávky po období pandemických 
opatření a  otevření nových exportních trhů,“ 
říká Tomáš Bryzgal, ředitel výrobního závodu 
Jan Becher Pernod Ricard. Investice činí 5,1 mi-
lionu eur.

N A  I N T E R N E T U  O D  1 6 .  1 1 . 

Společnosti Opal 
a Petuna vyrobily 
udržitelný papírový 
obal na ryby
Výrobce lososů Petuna z  australské 

Tasmánie přechází z polystyrenových obalů na 
kartony. Tento krok má podle společnosti ročně 
odklonit více než 150 000 polystyrenových kra-
bic ze skládky. Kartony dodává firma Opal. Obaly 
představují alternativu k expandovanému poly-
styrenu pro balení a přepravu celých ryb. Řešení 
společnosti Opal, které obsahuje více než 55 % 
recyklovaného papíru, je recyklovatelné v Aus-
trálii a na Novém Zélandu. Obaly lze sbírat v kon-
tejnerech v obcích a dále je recyklovat.

V Y Š L O  1 6 .  1 1 . 

Laserový výsek 
a další pokročilé 
technologie. 

Na návštěvě 
v digitální 

továrně 
Kde můžete osobně vidět 

moderní výrobní prostory vyznaču-
jící se vysokým stupněm digitalizace, 

automatizace a  robotizace? Nemusíte 
kvůli nim jezdit například do Německa, stačí 

zavítat do středočeských Všetat. Možnost 
navštívit „digital factory“ společnosti Thimm 

ZPRÁVY

V Y Š L O  1 8 .  1 1 .

Vykouzlete si úsměv 
se žvýkačkou 
Trident
Další Inspirace ze Světa balení nás za-

vede do Sýrie, tedy respektive za syrským vý-
tvarníkem a  uměleckým grafikem Hanim 

Douajim, který vytvořil nápaditý a hravý 
obal na žvýkačky Trident Xtra Care 

prodávané na angloamerickém 
a evropském trhu. Sýrii bohu-

žel z  posledních let známe 
spíše jako zemi, kde pro-

bíhá občanská válka, 
ale země se také pyšní 

svou velkolepou starověkou 
historií. Tehdy bývala středis-

kem obchodu mezi Mezopotámií 
a Středomořím. O tři tisíciletí později 

zase baštou křižáků.

N A  W E B U  O D  1 6 .  1 1 . 

Becherovka 
investuje přes 
130 milionů korun 
do nové plnicí linky
Společnost Jan Becher Pernod Ricard 

připravuje jednu z  největších investic do vý-
robních kapacit za poslední roky. Modernizace 
plnicí linky v  továrně Becherovky v  Karlových 
Varech umožní navýšení kapacity až o 50 pro-

cent a zlepší efektivitu i bezpečnost práce. 
Zmíněná modernizace má být dokon-

čena v květnu příštího roku a stát bude 
více než 130 milionů korun. Beche-

rovka plánovala modernizaci 
stáčecí linky již několik let. 

„Kromě toho, že obnova již 
byla potřeba kvůli tech-

nologické zastara-
losti současných 

strojů, moder-
nizace nám 

také do-

pack’n’display si nenechali ujít vybraní zájemci 
z  řad účastníků 9. kongresu Obalko. Vybaveni 
bezpečnostními vestami a helmami měli v prů-
běhu inspirativní exkurze možnost seznámit se 
nejen s komplexním provozem, ale přímo také 
s nejmodernějšími technologiemi a stroji, které 
si společnost do tohoto výrobního závodu 
v poslední době pořídila. Jedním z nich je stroj 
Highcon Beam 2C pro digitální laserový výsek 
vlnité lepenky.

N A  S E R V E R U  O D  1 5 .  1 1 .

Nivea uvádí na 
britský trh nové 
mýdlo na ruce 
EcoRefill

Značka pro péči o  tělo Nivea oznámila 
první řadu mýdel na ruce EcoRefill, která se bude 
prodávat ve startovacím balíčku se znovuplni-
telnou lahvičkou. Posléze stačí dokupovat jen 
recyklovatelné pytlíčky s  náplní s  certifikátem 
FSC. Mýdlo na ruce Nivea EcoRefill, navržené 
s  ohledem na životní prostředí i  hygienickou 
účinnost, se skládá z plnitelné lahvičky vyrobené 
ze 100% recyklovaného a recyklovatelného PET 
plastu. Součástí startovací sady mýdla na ruce 
Nivea EcoRefill je lahvička se snadno dávkova-
telnou pumpičkou a  také jedna čisticí tableta 
EcoRefill.

Z V E Ř E J N Ě N O  1 1 .  1 1 .

Výrobci nápojů 
založili iniciativu 
na podporu 
zálohování PET 
lahví a plechovek
Nově vzniklá Iniciativa pro zálohování 

představila plán, jak dosáhnout podstatně 
vyšší míry recyklace nápojových obalů. Inicia-
tivu založili výrobci nápojů Coca-Cola HBC 

Více informací

JASNÁ ODPOVĚĎ NA ZÁKAZ JEDNORÁZOVÝCH
PLASTOVÝCH PŘÍBORŮ V EU
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tři čtvrtletí le-
tošního roku ve 
srovnání s  odpoví-
dajícím obdobím roku 
2020 výrazný nárůst pro-
deje v metrech čtverečních, 
a  to ve výši až 11,7  procenta. 
Výrobci se však zároveň potýkali 
a nadále potýkají s nedostatkem pa-
píru a se strmým růstem jeho cen, infor-
muje SVVL.

I N F O R M A C E  Z   2 9 .  1 0 . 

Fedex Express 
zavádí opakovaně 
použitelný obal 
na zásilky
Fedex Express, dceřiná společnost pře-

pravní společnosti Fedex Corp., zavádí na trh 
obal FedEx Reusable Pack, který nevytváří tolik 
odpadu a je vhodný pro opětovné použití. Nové 
portfolio opakovaně použitelných obalů FedEx 
se dostalo do oběhu v celé Evropě v červenci 
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Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, 
 Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeň-
ský Prazdroj. Cestou k  účinnější recyklaci je 
podle nich plošný systém zálohování nápojo-
vých PET lahví a plechovek. Generální ředitelé 
těchto firem vybídli společnou výzvou k diskusi 
na celém trhu a podpoře této myšlenky.

N A  I N T E R N E T U  O D  4 .  1 1 . 

Výrobcům vlnité 
lepenky rostou 
prodeje
Společnosti organizované ve Svazu vý-

robců vlnitých lepenek (SVVL) vykazují za první 

2021 jako doplňkový dopl-
něk k obalovým řešením. Podle 
společnosti je Fedex Reusable Pak 
vhodný pro zásilky do 2,5 kg. Je k dis-
pozici ve velikostech small, large a extra-
-large. Obal je navíc znovu uzavíratelný, aby 
se usnadnilo vracení zásilek objednaných přes 
internet a nevznikal tak zbytečný odpad. 

Více informací
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volí navýšit kapacitu výroby až o  50 procent, 
což nám umožní být připraveni na očekávané 
oživení poptávky po období pandemických 
opatření a  otevření nových exportních trhů,“ 
říká Tomáš Bryzgal, ředitel výrobního závodu 
Jan Becher Pernod Ricard. Investice činí 5,1 mi-
lionu eur.

N A  I N T E R N E T U  O D  1 6 .  1 1 . 

Společnosti Opal 
a Petuna vyrobily 
udržitelný papírový 
obal na ryby
Výrobce lososů Petuna z  australské 

Tasmánie přechází z polystyrenových obalů na 
kartony. Tento krok má podle společnosti ročně 
odklonit více než 150 000 polystyrenových kra-
bic ze skládky. Kartony dodává firma Opal. Obaly 
představují alternativu k expandovanému poly-
styrenu pro balení a přepravu celých ryb. Řešení 
společnosti Opal, které obsahuje více než 55 % 
recyklovaného papíru, je recyklovatelné v Aus-
trálii a na Novém Zélandu. Obaly lze sbírat v kon-
tejnerech v obcích a dále je recyklovat.

V Y Š L O  1 6 .  1 1 . 

Laserový výsek 
a další pokročilé 
technologie. 

Na návštěvě 
v digitální 

továrně 
Kde můžete osobně vidět 

moderní výrobní prostory vyznaču-
jící se vysokým stupněm digitalizace, 

automatizace a  robotizace? Nemusíte 
kvůli nim jezdit například do Německa, stačí 

zavítat do středočeských Všetat. Možnost 
navštívit „digital factory“ společnosti Thimm 

ZPRÁVY

V Y Š L O  1 8 .  1 1 .

Vykouzlete si úsměv 
se žvýkačkou 
Trident
Další Inspirace ze Světa balení nás za-

vede do Sýrie, tedy respektive za syrským vý-
tvarníkem a  uměleckým grafikem Hanim 

Douajim, který vytvořil nápaditý a hravý 
obal na žvýkačky Trident Xtra Care 

prodávané na angloamerickém 
a evropském trhu. Sýrii bohu-

žel z  posledních let známe 
spíše jako zemi, kde pro-

bíhá občanská válka, 
ale země se také pyšní 

svou velkolepou starověkou 
historií. Tehdy bývala středis-

kem obchodu mezi Mezopotámií 
a Středomořím. O tři tisíciletí později 

zase baštou křižáků.

N A  W E B U  O D  1 6 .  1 1 . 

Becherovka 
investuje přes 
130 milionů korun 
do nové plnicí linky
Společnost Jan Becher Pernod Ricard 

připravuje jednu z  největších investic do vý-
robních kapacit za poslední roky. Modernizace 
plnicí linky v  továrně Becherovky v  Karlových 
Varech umožní navýšení kapacity až o 50 pro-

cent a zlepší efektivitu i bezpečnost práce. 
Zmíněná modernizace má být dokon-

čena v květnu příštího roku a stát bude 
více než 130 milionů korun. Beche-

rovka plánovala modernizaci 
stáčecí linky již několik let. 

„Kromě toho, že obnova již 
byla potřeba kvůli tech-

nologické zastara-
losti současných 

strojů, moder-
nizace nám 

také do-

pack’n’display si nenechali ujít vybraní zájemci 
z  řad účastníků 9. kongresu Obalko. Vybaveni 
bezpečnostními vestami a helmami měli v prů-
běhu inspirativní exkurze možnost seznámit se 
nejen s komplexním provozem, ale přímo také 
s nejmodernějšími technologiemi a stroji, které 
si společnost do tohoto výrobního závodu 
v poslední době pořídila. Jedním z nich je stroj 
Highcon Beam 2C pro digitální laserový výsek 
vlnité lepenky.

N A  S E R V E R U  O D  1 5 .  1 1 .

Nivea uvádí na 
britský trh nové 
mýdlo na ruce 
EcoRefill

Značka pro péči o  tělo Nivea oznámila 
první řadu mýdel na ruce EcoRefill, která se bude 
prodávat ve startovacím balíčku se znovuplni-
telnou lahvičkou. Posléze stačí dokupovat jen 
recyklovatelné pytlíčky s  náplní s  certifikátem 
FSC. Mýdlo na ruce Nivea EcoRefill, navržené 
s  ohledem na životní prostředí i  hygienickou 
účinnost, se skládá z plnitelné lahvičky vyrobené 
ze 100% recyklovaného a recyklovatelného PET 
plastu. Součástí startovací sady mýdla na ruce 
Nivea EcoRefill je lahvička se snadno dávkova-
telnou pumpičkou a  také jedna čisticí tableta 
EcoRefill.

Z V E Ř E J N Ě N O  1 1 .  1 1 .

Výrobci nápojů 
založili iniciativu 
na podporu 
zálohování PET 
lahví a plechovek
Nově vzniklá Iniciativa pro zálohování 

představila plán, jak dosáhnout podstatně 
vyšší míry recyklace nápojových obalů. Inicia-
tivu založili výrobci nápojů Coca-Cola HBC 
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na webu www.svetbaleni.c
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V Y Š L O  2 7 .  1 0 . 

Recyklovatelná 
papírová láhev 
od švédského 
Absolutu

Švédská společnost Absolut ve spo-
lupráci s firmou Paboco pracuje na prototypu 
papírových lahví. Značka lihovin chce stejně 
jako firmy Carlsberg, Coca-Cola, L’Oréal a P&G 
v budoucnu používat plně recyklovatelné a udr-
žitelné papírové láhve. Láhev je stále pouze zku-
šební verzí první generace. Je vyrobena z 57 % 
z papíru, plast obsahuje pouze v náustku a tenké 
bariéře uvnitř láhve. Absolut chce spustit pi-
lotní projekt za rok a půl a v roce 2024 by měla 
láhev dorazit na pulty prodejen, ačkoli uvedení 
finálního produktu bude do jisté míry záviset na 
 ideální kombinaci materiálů.

N A  I N T E R N E T U  O D  2 0 .  1 0 . 

Kinder nabízí 
personalizované 
balení čokolády

Značka Kinder spustila soutěž, v  jejímž 
rámci mohou zákazníci až do konce listopadu 
získat personalizované balení čokolády Kinder 
s fotografiemi svých dětí. Všichni, kdo se do sou-
těže zapojí, budou mít možnost stáhnout si pře-
bal v elektronické podobě. Vítězové pak obdrží 
balení čokolády se snímkem svého  potomka.

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

QR kódy pomohou 
zákazníkům zjistit 
původ mas
Lidé se stále více zajímají o původ masa 

a  také o  životní podmínky zvířat v  chovech. 
 Albert na to reaguje, díky nové funkci si mohou 
zákazníci jeho obchodů dohledat detailní infor-
mace o  původu každého Královského kuřete. 
A  protože Královské kuře nepochází z  jedné 
farmy, přibyly na obalech vedle QR kódů také 
číselná značení, aby zákazník mohl přesně zjis-
tit, ze které české farmy kuře pochází. Součástí 
informací je i  délka chovu a  informace o  tom, 
jak se kuřata na farmě chovají.

N A  S E R V E R U  O D  6 .  1 0 . 

Mattoni 1873 zavádí 
bezbarvé PET lahve 
pro snazší recyklaci

Aquila, Hanácká kyselka, Dobrá voda 
a Poděbradka během příštích měsíců postupně 
přejdou do čirých (bezbarvých) PET lahví. 
Ač  může být změna pro spotřebitele překva-
pivá, firma vychází vstříc současně nastaveným 
podmínkám tříděného sběru. Současně věří, že 
se v budoucnu podaří zavést systém plošných 
záloh, který by nastartoval cirkulární recyklaci 
„z  lahve do lahve“ i  při zachování omezeného 
počtu barev PET na trhu a  plně využil cennou 
surovinu, kterou použité PET lahve jsou.
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A  protože Královské kuře nepochází z  jedné 
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DETEKCE ANOMÁLIÍ

Upozorní na předměty v oblastech, kde být 
nemají, nebo například informuje o zraněném 
pracovníkovi v odlehlé části komplexu.

INTELIGENTNÍ 
KAMEROVÁ 
ŘEŠENÍ
PRO POLYGRAFII

AUTORIZACE PŘÍSTUPU 
DO VÝROBNÍCH PROSTOR
NEBO JEJICH ČÁSTÍ

Možnost využití rozpoznávání obličejů – 
autorizovaný přístup bez nutnosti ID karet. 
Autorizace přístupu k důležitým nebo citlivým 
zakázkám. Při porušení pravidel je spuštěno 
předem nastavené upozornění.

Konica Minolta se kromě jiného věnuje přes 20 let zpracování obrazu. 
Od obyčejného skenu přes strojové čtení, analýzu a porozumění 
obsahu dokumentu nebo fotky se společnost díky rozvoji technologií 
přesunula k dodávání kamerových systémů, videoanalytiky a aplikací 
pro počítačové vidění. Během této doby získala skutečně expertní 
znalosti, které promítá do nabízených zákaznických řešení i v oboru 
polygrafie. 

Základními stavebními prvky jsou kamery Mobotix, které se vyznačují 
vynikající kvalitou obrazu nejen rychle se pohybujících objektů, 
ale i za zhoršených světelných a teplotních podmínek.

Více informací naleznete na našich 
stránkách konicaminolta.cz

ANALÝZA POHYBU OSOB 
V URČITÉ OBLASTI POMOCÍ 
TZV. HEAT MAP

Heat mapy slouží jako podklad pro 
optimalizaci výroby nebo třeba údržby 
strojů.

SLEDOVÁNÍ A ANALÝZA 
TEPLOTY V PROSTORU

Prevence zahoření při sušení. Včasná detekce 
teplotních anomálií, např.: přidřených ložisek, 
nefunkčního odsávání nebo otevřených dveří.

POČÍTÁNÍ PRŮCHODŮ OSOB 
AREÁLEM NEBO HALOU

V případě přítomnosti osob se aktivuje 
výstraha pro obsluhu manipulační techniky.

DETEKCE PROSTOJŮ

Informace o přerušení výrobního procesu 
s možností následné analýzy příčiny.
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OBALY NA MLÉČNÉ 
PRODUKTY: 
EKODESIGN 
NABÍRÁ NA SÍLE

Udržitelné, funkční, ekonomické. Takové jsou v současnosti klíčové nároky týkající se obalů na mléko a mléčné 
produkty. Příkazem doby je i v tomto segmentu zvláště směřování k  udržitelnosti a cirkularitě obalových řešení.
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M Mezi hlavní požadavky na 
obalové technologie na-

příč produktovými ka-
tegoriemi potravin 
patří ochrana pro-

duktu, vysoký hygienický 
standard a  spotřebitelská 

funkčnost. „Pokud mluvíme 
konkrétně o kategorii mléka, dal-

ším důležitým faktorem jsou nízké 
náklady, jelikož mléko spadá do katego-

rie cenově citlivých produktů a vyžaduje 
tak efektivní řešení z hlediska nákladů,“ upozor-
ňuje Lenka Hálková, marketingová manažerka 
společnosti Tetra Pak pro Českou republiku 
a Slovensko.

EFEKTIVITA I BEZPEČNOST
Jak by se daly charakterizovat určující obalové 
trendy v  segmentu mléka a  mléčných pro-
duktů? Podle Petra Šimka, obchodního a mar-
ketingového manažera společnosti Greiner 
Packaging Slušovice, je jich v  dlouhodobějším 
horizontu několik: „Funkcionalita, to znamená 
zajištění maximální efektivity při procesu pl-
nění v mlékárnách. Bezpečí, tedy ochrana pro-
duktu v  celém spotřebitelském a  logistickém 
řetězci, jak se dnes moderně říká: od kolébky 
do hrobu. Pohodlí, které je spojené se zákaznic-
kým požitkem, nejen u dětí či seniorů, ale u nás 
všech.“ Podstatné je i  prodloužení trvanlivosti 
bez dopadu na omezení čerstvosti mléčných 
výrobků a omezaní plýtvání, což také redukuje 
emise CO2. A vzhled obalu je stále zásadní pro 
marketingovou komunikaci a identifikaci značky. 
Koncové spotřebitele rovněž čím dál více zajímá 
dopad na životní prostředí a udržitelnost v čele 
s ekodesignem. Navrhovat takto své výrobky je 
dnes již běžnou praxí u každého renomovaného 
výrobce obalů na mléko a mléčné produkty. Jako 
příklad udržitelnosti zmiňuje Petr Šimek obaly 
K3 (kombinace kelímku a kartonu), které vyrábí 
právě Greiner Packaging. „K3 jsou primárně na-

Boris Pavlačka
market unit manager 
CEE North
Elopak

„SPOTREBITEĽSKÉ 
SPRÁVANIE SA MENÍ 
POZVOĽNE“
Zákazníci v našom regióne sú pomerne 
konzervatívny, cestu k  novým inovatív-
nym konceptom si hľadajú oveľa opa-
trnejšie. Ich spotrebiteľské správanie 
sa síce mení, ale veľmi pomaly. Naším 
cieľom je ponechať finálny produkt na-
šich zákazníkov nezmenený, s minimál-
nym vplyvom na životné prostredie. 
Robíme to vytváraním trvalo udržateľ-
ných obalových riešení, ktoré umožňujú 
spotrebiteľom robiť environmentálne 
uvedomelé rozhodnutia.

VÍCE INFORMACÍ:

www.cce-international.com 

• Papíry pro výrobu vlnité a 
skládačkové lepenky

• Spotřební materiál

• Zvlňovací linky, zařízení a 
komponenty

• Stroje na zpracování vlnité a 
skládačkové lepenky

• Design a CAD/CAM

• Tiskové technologie a zařízení

• Zařízení pro řezání, bigování a 
výsek

• Pomocná zařízení

• Manipulace s materiálem a 
skladování

• Páskovací a manipulační systémy

• Manažerské informační a plánovací 
systémy

• Separace a lisování odpadu

5. tročník mezinárodního veletrhu se 

zaměřením na vlnitou lepenku a skládačky 

Myslete kreativně a 
podpořte své podnikání!
Jediný specializovaný průmyslový hotspot v Evropě 
pro nejnovější technologické trendy a know-how

12. - 14. března 2022
Messe München, Mnichov, Německo

Stejný čas, stejné místo!
Objevte inovativní technologie 
a chytrá řešení pro tisk obalů a 
digitální tisk!

www.inprintmunich.com

NOVINKA:

CZ_155x260+4mm_CCE22.indd   1 17/11/2021   16:35:18

inzerce

vrženy tak, aby šetřily podíl plastů a kombinovaly 
je s kartonem, obnovitelným přírodním zdrojem 
– jak příznačné pro dnešní dobu udržitelnou, 
zvláště pak když karton obsahuje až 100 % re-
cyklátu,“ dodává. Spotřebitel jednoduše sepa-
ruje oba materiály, které následně třídí.

UDRŽITELNÉ NÁPOJOVÉ KARTONY 
A DALŠÍ INOVACE
„Udržitelnost rezonuje napříč společností a bez-
pochyby představuje aktuální téma také v ob-
lasti obalových technologií. Prolíná se do všech 
kategorií a  typů obalů, které jsou navrhovány 
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a  vyráběny s  důrazem na snižování uhlíkové 
stopy, využívání obnovitelných materiálů, snižo-
vání množství plastového odpadu a recyklova-
telnost,“ potvrzuje Lenka Hálková, marketingová 
manažerka společnosti Tetra Pak pro Českou re-
publiku a Slovensko. A jako příklad inovace v této 
oblasti uvádí nápojové kartony s polymery vyro-
benými z cukrové třtiny, které mají nižší uhlíko-
vou stopu a vyšší podíl obnovitelné složky.

Významným trendem je odlehčování obalů (ve 
smyslu snižování objemu uváděného plastu 
na trh) a používání recyklovaného materiálu 
(rPET). Tento cíl je společný evropským institu-
cím, vládám i výrobcům plastových obalů. „Ak-
tuálně je do českého práva implementována 
směrnice EU o  jednorázových plastech, která 
mimo jiné stanovuje minimální podíl recyklova-
ného plastu v každém novém plastovém obalu,“ 
říká Jan Daňsa, country manager společnosti 
Alpla CZ. Od roku 2025 musí nápojové PET lahve 
obsahovat minimálně 25  % rPET (recyklovaný 
PET), od roku 2030 pak minimálně 30 % rPET.

„JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL“
Společnost Eko-kom připravila doporučení pro konstrukci a design obalů v segmentu mléčných výrobků, aby byla zajištěna jejich maximální recyklova-
telnost. Autorizovaná obalová společnost (AOS) upozorňuje, že technologie a podmínky pro recyklaci odpadů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové 
způsoby materiálového využití dosud obtížně recyklovatelných odpadů. Jak AOS Eko-kom uvádí, vynakládá značné úsilí, aby poskytované konzultace, 
informace a doporučení byly aktuální a přesné, nemůže to však jakkoli zaručit. Mají-li čtenáři zájem, pracovníci AOS Eko-kom pomohou s podrobnějším 
posouzením: konkrétní obaly v případě potřeby konzultují přímo se zpracovateli odpadů.

PET lahve
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 ve 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 lahve
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; 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

 Obaly z PP
Recyklovatelné: PP; transparentní 
bezbarvé a světlé barvy; bez potisku; 
etikety z PP, OPP, BOPP
Zhoršují recyklovatelnost: multilayery 
z PE; ostatní barvy kromě černé; EVOH 
do 1 % hmotnostního, aditiva neměnící 

hustotu, metalizace tenkou vrstvou Al; 
etikety a uzávěry z PE, HDPE, MDPE, 
LDPE; in-mould etikety z PE s minimál-
ním potiskem
Obtížně recyklovatelné: Multilayer 
s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá barva; 
metalizace silnou vrstvou Al; etikety 
a uzávěry z non-PO materiálů, PVC, Al 
a jiných kovů, laminovaného papíru; 
bio/oxo degradovatelné přísady

 Obaly z PE
Recyklovatelné: HDPE; transparentní 
bezbarvé; bez potisku
Zhoršují recyklovatelnost: HDPE multi-
layery z dalších modifikací PE; transpa-
rentní světlé barvy; bariéry na bázi SiOx, 
nebo Al2O3; tisk barvami, kromě černé; 
etikety a uzávěry z PE, HDPE, MDPE, 
LDPE; in-mould etikety z PE s minimál-
ním potiskem
Obtížně recyklovatelné: Multilayer s PP, 
HDPE s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá 
barva; metalizace vrstvou Al; etikety 
a uzávěry z PP nebo z PET, PET-G, PS, 
PLA; papírové etikety pevné za mokra; 
bio/oxo degradovatelné přísady

 Nápojové kartony
Recyklovatelné: Celulózová vlákna 
z dřevin; standardní provedení septic-
kých a aseptických nápojových kartonů 
s jednotlivě laminovanými vrstvami (PE, 
PAP, Al); co nejmenší potisk doporuče-
nými barvami
Zhoršují recyklovatelnost: Vlákna z jed-
noletých rostlin (tráva, bavlna, třtina); 
plastové uzávěry.
Obtížně recyklovatelné: Oboustranný 
plastový coating; metalizované povr-
chy; plastová hrdla; potisk nevyhovují-
cími barvami

Spotřebitelé vnímají nutnost vyšší ekologič-
nosti a udržitelnosti obalů a v tomto směru se 
vyvíjejí i jejich požadavky na obaly. „Z výzkumu 
veřejného mínění, který jsme nedávno realizo-
vali, vyplynulo, že 38  % respondentů by bylo 
ochotno si za recyklovaný obal i připlatit,“ po-
znamenává Jan Daňsa.

CO (NE)LZE NAHRADIT
Procesy třídění a recyklace zjednodušuje i pří-
klon k  monomateriálovým řešením. „V  této 
oblasti se soustředíme na formát kapsiček a ná-
pojových kartonů. Zároveň ale děláme i rychlé 
a jednoduché změny, jako například odstranění 
sleevů z polypropylenových kelímků, které po-

U kelímků a víček s přímým potiskem roste tlak na minimalizaci potištěné plochy, 
což přispívá k lepší recyklovatelnosti těchto základních a nejběžnějších typů obalů.
FOTO: GPI
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stupně probíhá na celém portfoliu, nebo třeba 
perforaci sleevů na lahvičkách,“ popisuje Ka-
tarína Palečková, external communication spe-
cialist CZ & SK ve společnosti Danone. Jak uvádí 
dále, koncern se snaží své produkty postupně 
transformovat do cirkulárních obalů, jako je PET, 
resp. rPET. Firma testuje i různé jiné alternativy, 
jako jsou skleněné nebo papírové obaly, a také 
experimentuje s prodejem do zákazníkova vlast-
ního obalu.

Plast je nyní pro mlékárenský trh prak-
ticky nenahraditelný. „Většina našeho 
portfolia ale i nadále zůstane v plastu, proto 
se spotřebitele snažíme vzdělávat a zároveň 
pracovat s lokálním ekosystémem recyklátorů, 
EPR organizací a potenciálních upcyclerů – tedy 
firem, které dokážou použité obaly využít znovu, 
abychom přispěli ke zvýšení reálné míry recyk-
lace a znovuvyužití v jednotlivých zemích,“ do-
plňuje Katarína Palečková. NÁSTROJ 

KOMUNIKACE 
A INTERAKCE
Vedle udržitelnosti 
promlouvá do aktuál-
ních trendů i legislativa vy-
žadující změny v  obalových 
technologiích, v  poslední době 
například zákaz jednorázových 
plastů nebo plastových brček, jak po-
dotýká Lenka Hálková. „Z dalších novinek 
mohu zmínit tzv. connected package, který 
jsme vyvinuli v souladu s trendem digitalizace. 
To znamená, že obal nabízí nejen dokonalou 
ochranu produktu, ale stává se také nástrojem 
pro komunikaci a  interakci se spotřebitelem,“ 
vysvětluje. Příkladem jsou uzávěry s unikátními 
alfanumerickými kódy na vnitřní straně víčka, 
které se využívají pro spotřebitelské soutěže.

„INOVACE V ZÁJMU CIRKULARITY 
I SPOTŘEBITELE“
Zajímavých trendů vidíme kolem sebe mnoho, od papírových 
lahví a kelímků recyklovatelných v papírovém streamu přes 
obaly, které se dají sníst, až po prodej potravin bez obalu. 
Klíčové podle nás je identifikovat ty inovace, které budou 
opravdu cirkulární a  zároveň je většinová část společnosti 
bude schopna a  ochotna zařadit do svého života. V  Česku 
máme ve společnosti Danone strategii udržitelnosti, která vy-
chází z našeho globálního rámce, ale zároveň plně zohledňuje 
česká specifika a naše místní iniciativy.

Katarína Palečková
external communication 
specialist CZ&SK
Danone

Foto: U
nsplash
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a  vyráběny s  důrazem na snižování uhlíkové 
stopy, využívání obnovitelných materiálů, snižo-
vání množství plastového odpadu a recyklova-
telnost,“ potvrzuje Lenka Hálková, marketingová 
manažerka společnosti Tetra Pak pro Českou re-
publiku a Slovensko. A jako příklad inovace v této 
oblasti uvádí nápojové kartony s polymery vyro-
benými z cukrové třtiny, které mají nižší uhlíko-
vou stopu a vyšší podíl obnovitelné složky.

Významným trendem je odlehčování obalů (ve 
smyslu snižování objemu uváděného plastu 
na trh) a používání recyklovaného materiálu 
(rPET). Tento cíl je společný evropským institu-
cím, vládám i výrobcům plastových obalů. „Ak-
tuálně je do českého práva implementována 
směrnice EU o  jednorázových plastech, která 
mimo jiné stanovuje minimální podíl recyklova-
ného plastu v každém novém plastovém obalu,“ 
říká Jan Daňsa, country manager společnosti 
Alpla CZ. Od roku 2025 musí nápojové PET lahve 
obsahovat minimálně 25  % rPET (recyklovaný 
PET), od roku 2030 pak minimálně 30 % rPET.

„JAK NA RECYKLOVATELNÝ OBAL“
Společnost Eko-kom připravila doporučení pro konstrukci a design obalů v segmentu mléčných výrobků, aby byla zajištěna jejich maximální recyklova-
telnost. Autorizovaná obalová společnost (AOS) upozorňuje, že technologie a podmínky pro recyklaci odpadů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové 
způsoby materiálového využití dosud obtížně recyklovatelných odpadů. Jak AOS Eko-kom uvádí, vynakládá značné úsilí, aby poskytované konzultace, 
informace a doporučení byly aktuální a přesné, nemůže to však jakkoli zaručit. Mají-li čtenáři zájem, pracovníci AOS Eko-kom pomohou s podrobnějším 
posouzením: konkrétní obaly v případě potřeby konzultují přímo se zpracovateli odpadů.
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do 5 % hmotnostních bez vazby na pod-
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do 1 g/cm3); lepidla v zásadách, nebo 
vodou rozpustná, nebo v zásadách/
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tivace; uzávěry PE nebo PP (s hustotou 
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hustotu, metalizace tenkou vrstvou Al; 
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bio/oxo degradovatelné přísady
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PAP, Al); co nejmenší potisk doporuče-
nými barvami
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Obtížně recyklovatelné: Oboustranný 
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Spotřebitelé vnímají nutnost vyšší ekologič-
nosti a udržitelnosti obalů a v tomto směru se 
vyvíjejí i jejich požadavky na obaly. „Z výzkumu 
veřejného mínění, který jsme nedávno realizo-
vali, vyplynulo, že 38  % respondentů by bylo 
ochotno si za recyklovaný obal i připlatit,“ po-
znamenává Jan Daňsa.

CO (NE)LZE NAHRADIT
Procesy třídění a recyklace zjednodušuje i pří-
klon k  monomateriálovým řešením. „V  této 
oblasti se soustředíme na formát kapsiček a ná-
pojových kartonů. Zároveň ale děláme i rychlé 
a jednoduché změny, jako například odstranění 
sleevů z polypropylenových kelímků, které po-

U kelímků a víček s přímým potiskem roste tlak na minimalizaci potištěné plochy, 
což přispívá k lepší recyklovatelnosti těchto základních a nejběžnějších typů obalů.
FOTO: GPI
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Svět balení:
V Česku máte pět továren, z toho čtyři 
v  jižních Čechách. Proč právě v  tomto 
kraji?

Jan Pluhař:
Náš první, hlavní závod se nachází v  Chrášťa-
nech. Později se začala firma rozšiřovat, a hlavně 
z  důvodů lokálních surovin vznikaly další to-
várny v jižních Čechách. Máme tu zdroje masa, 
některé suroviny vozíme z Rakouska a je tu do-
stupná pracovní síla.

Svět balení:
Rozhovor připravujeme v aktuálně nejmoder-
nější továrně Vafo v Číčenicích, která byla uve-
dena do provozu v loňském roce. Můžete nový 
závod přiblížit?

Jan Pluhař:
Primární hodnotou společnosti je nabízet 
nutričně vyvážený pet food, který nejen dobře 
chutná, ale zvířatům také prospívá. Jeden z klí-
čových parametrů je vysoký obsah čerstvého 
masa. Vizí majitele celé skupiny Vafo bylo po-
stavit továrnu bez prostorových kompromisů, 
kde by všechny technologie byly uspořádány 
podle původní představy v kontextu zmiňované 
garance co nejkvalitnější produkce. Jednotlivé 
procesy, kterými suroviny procházejí, než se 
zpracují v  hotovou granuli a  zabalí, následují 
blok po bloku. Výroba je postavena lineárně od 
začátku do konce přesně tak, jak je to potřeba. 
V Číčenicích se pro takovou vizi našlo místo bez 
omezení. Na rozsáhlém brownfieldu vznikl zcela 
nový provoz. A pak jsou tu nejmodernější tech-
nologie. Například jako jedni z  mála v  Evropě 
používáme extruder Thermal Twin od americké 
společnosti Wenger.

Svět balení:
Co obnáší proces výroby?

Jan Pluhař:
Základní rozdělení pet food je na takzvaný wet 
a dry, kdy stěžejní jsou granule a různé snacky. 
Konzervy a  masové kapsičky procházejí zcela 
odlišným způsobem zpracování v nedalekých 
Chotovinách. V  Číčenicích se vyrábí pouze 
suché krmivo s  vysokým obsahem masa, pro 
které je nutné získat opravdu kvalitní suroviny 
včetně kořenicích příměsí. Nejdříve dochází 
k  předběžné přípravě – pomletí a  promíchání 
jednotlivých ingrediencí. Hlavní proces před-
stavuje samotná extruze tak, aby granule dr-
žela pohromadě a získala požadovanou nutriční 
hodnotu. Ve finální fázi se kontroluje kvalita – 
než se dávka uvolní, prochází řadou analýz.

Svět balení:
Je-li výrobek hotov, přichází na řadu balení. Do 
čeho balíte?

Jan Pluhař:
Doba nahrává recyklovatelným nebo opětovně 
použitelným obalům. Naše společnost majo-
ritně využívá flexibilní obaly jako předvyrobené 
pytle různých konstrukcí. Pro menší balení 
máme FFS linky, kdy se jednotlivé pytle vyseká-
vají z fólie na roli a následně se zataví. Pro mokré 

Jan Pluhař
Vafo Praha
Společnost Vafo Praha se téměř 30 let zabývá výro-
bou krmiv pro domácí mazlíčky. Balí především do 
flexibilních obalů, konzerv a  kapsiček. I  v  této 
oblasti se stále více hledí na recyklovatel-
nost použitých obalů. „Testujeme nový 
obal s  cílem snížit uhlíkovou stopu 
o  padesát procent, měl by být 
hotov příští rok,“ říká packa-
ging manager Jan Pluhař.
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Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

krmivo používáme 
pouche, což jsou 
kapsičky z  materiálů 
vhodných pro sterilizaci, 
nebo konzervy.

Svět 
balení:
Popíšete proces balení přímo zde v Číče-
nicích?

Jan Pluhař:
Jsou zde dvě moderní baličky od 
firmy Umbra osazené zásobní-
kem na obaly, vysokokapa-
citním vážním systémem, 
detektory, ink-jetovými 
tisky a v neposlední 
řadě výkonnými 
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analýzu LCA na 
kompenzaci uhlí-
kové stopy samotné 
továrny v  Číčenicích, 
tedy všech energetických 
vstupů do výroby.

Svět balení:
Velmi důležitá je ochrana produktu. 
Balení krmiv bývají těžká, pomocí ba-
riéry je třeba zajistit nepropustnost pro 
pachy či světlo, z druhé strany jde trend od-
lehčování a udržitelnosti. Jak dlouho hledáte 
optimální vyvážení všech funkcí a  charakte-
ristik?

Jan Pluhař:
Každý přechod na nový materiál znamená tes-
tování parametrů, které očekáváme. Z důvodů 
udržitelnosti nás zajímá snížení uhlíkové stopy 

a  dopadů na životní prostředí. U  první 
generace recyklovatelných obalů 

musela být vrstva pro splnění pa-
rametrů silnější a  paradoxně 

měly vyšší uhlíkovou stopu 
než původní obaly. Když 

zvažujeme přechod 
na nový obal, díváme 

se v prvním kroku na shelf 
life test, abychom si ověřili, 

že změna obalu nemá vliv na 
kvalitu výrobku. Dále nás zajímají 

transportní testy, kam bych zahrnul 
i  drop test. Důležitá je také paletizace. 

Některé materiály jsou kluzké nebo pružné, 
což může působit problémy při zpracování 

na balicích linkách či následně při paletizaci. 
U spodních balení na paletách se pak u někte-
rých obalů vytlačuje povrch granulí. Než spus-
tíme výrobu, zabere nám testování zhruba půl 
roku. Například devět měsíců jsme neúspěšně 
testovali nový materiál na pouche, jež musí vy-
držet poměrně velkou zátěž při sterilizaci, která 
klade vysoké nároky na vlastnosti mate riálu. Ale 
už pracujeme na řešení, které uvedeme v příš-
tím roce.

Svět balení:
Co dalšího musí obaly zvládnout?

Jan Pluhař:
Pro naše dodavatele obalových řešení jsou vý-
zvou zejména směsi s hovězím a rybím masem, 
kdy nesmí film pustit mastnotu ani pach. Dále 
obal nemůže propouštět vlhkost, kyslík a  také 
sluneční záření.

Svět balení:
Zaměřme se teď na marketing. Můžete zmínit 
hlavní komunikační linky obalů?

Jan Pluhař:
Neexistuje jeden postup. S růstem společnosti 
a investicemi v rámci Vafo Group se produktové 
portfolio hodně rozšířilo. Například s dříve part-
nerským Prima Pet Premium ve Finsku, pro který 
jsme pet food vyráběli, ale nedávno jsme firmu 
převzali, produkujeme značku HauHau Cham-

Jan Pluhař:
Například u  HauHau Champion. Pokud jde 
o  balení tohoto produktu, tato řada má z vrchní 
strany MDO-PE, tedy polyetylen, z druhé strany 
stejně tak. Uvnitř je velmi tenká vrstva EVOH, což 
je funkční bariéra nepropouštějící tuky a aroma-
tické sloučeniny, která nahradila původní hliník. 
Nanášená vrstva je v řádech jednotek nanome-
trů, díky čemuž je možná bezproblémová re-
cyklace. Toto certifikované polyetylenové balení 
prošlo kompletním posouzením LCA.

Svět balení:
A další obaly?

Jan Pluhař:
Často jsou z identického materiálu, i když nejsou 
jediné, se kterými pracujeme. V tuto chvíli jsou 
těmi nejlepšími, otestovanými a ověřenými na 
trhu. Obal samotný u nás tvoří patnáct procent 
uhlíkové stopy produktu. Co se týká klasického 
pet food, je průměrná uhlíková stopa 2‚5 kilo-
gramu oxidu uhličitého vygenerovaného na 
jeden kilogram pet food. Průměr u  produkto-
vých řad, kde tento poměr sledujeme, vykazuje 
přibližně dva kilogramy. Ale už teď víme, že jsme 
schopni se dostat až na 1‚7 kilogramu. Hlavním 
dodavatelem monomateriálů na obaly je pro nás 
Mondi Halle, s nímž spolupracujeme na vývoji 
vlastních obalů. Nyní testujeme nový obal 
s cílem snížit uhlíkovou stopu o padesát 
procent. Malé obaly odebíráme od 
dodavatele Casia v Trutnově, jde 
také o  recyklovatelný mono-
materiál, ale na bázi poly-
propylenu. Nejsme tedy 
odkázáni pouze na za-
hraniční partnery.

Svět balení:
Kdy se zmiňovanou obalovou 
novinkou vstoupíte na trh?

Jan Pluhař:
Pokud se vše podaří, tak v příštím roce.

Svět balení:
Využijete nový obal pro celý sor-

timent?

Jan Pluhař:
Určitě. Již nyní a v prů-

běhu příštích dvou 
let chystáme pře-

vést většinu výrobků 
do monomateriálových 

obalů. V současné chvíli jde 
o čtyři až pět výrobkových řad. 

Nekončíme však u  samotného 
obalu a  emise CO2 kompenzu-

jeme. U některých řad offsetu-
jeme pomocí programů, jako 

například obnova eko-
systémů v  tropických 

oblastech. Aktu-
álně provádíme 

paletizačními jednotkami s  širokou škálou 
možnosti konfigurace jednotlivých paletizač-
ních předpisů. Další balička je od německého 
SN Maschinenbau typu FFS pro menší balení. 
Z nákladových důvodů vytváříme pro balení do 
1‚5 kilogramu doypacky přímo zde, větší balení 
jsou předpřipravená.

Svět balení:
Jaké je materiálové složení obalů?

Jan Pluhař:
U flexibilních obalů se jedná o laminát z několika 
vrstev. Donedávna se v oblasti pet food vlastně 
neuvažovalo o  jiných než nerecyklovatelných 
materiálech, ale současným trendem je převá-
dění do recyklovatelných struktur. Udržitelnost 
patří i k našim hodnotám a nepřistupujeme k ní 
jen z  hlediska obalu. Řešíme uhlíkovou stopu 
celého výrobku a  uvažujeme o  jejím snížení 
s každým produktovým relaunchem. Vytváříme 
vlastní knihovnu uhlíkových stop pro jednotlivé 
suroviny a zvažujeme, kdy nahradit určitý druh 
masa nebo obilí jiným, ale nutričně stejně pří-
nosným. Nutriční hodnota je vždy na prvním 

místě, na druhém pak právě udržitelnost a sle-
dování komplexní uhlíkové stopy produktu, 

obalu i  dopravy. Z  tohoto důvodu nyní 
uvažujeme o dalších továrnách, které 

budou blíže k zákazníkům.

Svět balení:
Pro kterou část sorti-

mentu máte zpraco-
vány analýzy LCA?

„Snažím
e se na obal 
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pion. Vedle vlaj-
kové značky Brit 

pod sebou máme 
další jako Carnilove, Pri-

maDog a  PrimaCat. Řada 
z  nich si vytváří marketing 

včetně grafik na lokální úrovni. 
Růst firmy je velmi dynamický 

a  prio ritou není vše centralizovat. 
Další část představují privátní zákazníci, 

kteří si komunikaci a grafiku řídí kompletně 
sami. U nás za vývoj grafiky zodpovídá produk-

tový tým, jenž vede daný projekt – produktovou 
řadu – a  spolupracuje s  nutričními specialisty 
při vývoji receptury, s  marketingem na vizuálu 
a  s  oddělením packagingu na tom, zda bude 
obal recyklovatelný a jaké bude mít vlastnosti. 
Zásadní je popsat a  prezentovat produkt na 
obalu. Na rozdíl od transparentních obalů jako 
v případě masa, u něhož vidíte, co vlastně kupu-
jete, musíme u granulí celý „příběh“ odvyprávět 
na obalu. Zároveň s tím je nutné podchytit le-
gislativní požadavky, což představuje stále větší 
výzvu zejména v souvislosti s exportem a legis-

lativními požadavky na uvedené informace na 
obalu v  jednotlivých zemích. Z těchto důvodů 
budeme asi na zadní stranu automatizovaně 
doplňovat booklet.

Svět balení:
Chystáte se používat QR kód nebo jiný digitální 
prvek odkazující na další informace?

Jan Pluhař:
Zvažujeme i tuto možnost, výsledná platforma 
zatím není dokončena.

Svět balení:
Pro marketing je určená především přední 
strana obalu. Jak s  ní pracujete po grafické 
stránce?

Jan Pluhař:
Hodně přemýšlíme, co na přední straně vypích-
nout, aby grafika nebyla předimenzovaná, což 
jde ruku v  ruce s  udržitelností. Naše poslední 
grafiky jsou proto jednodušší, údernější, záro-
veň se snažíme nedávat mnoho inkoustu, který 
komplikuje recyklovatelnost obalu. Všeobecně 
se dá říci, že u krmiva pro kočky jsou obaly lesk-
lejší, s  parciálními a  metalickými efekty. Obaly 
psího krmiva inklinují k  jednoduššímu designu 
bez přílišných efektů.

Svět balení:
Proč je u krmiva pro kočky design „křiklavější“?

Jan Pluhař:
Respektujeme požadavky trhu.

Svět balení:
Zmiňujete méně barev, ale používáte i modré 
plně probarvené obaly…

Jan Pluhař:
Ano, změna designu je postupná. Ale i ta se bude 
převádět do recyklovatelných obalů. V  tomto 
směru je před námi hodně práce, protože máme 
kolem dvaceti produktových řad. Posunout pre-
zentaci značky dál a zároveň neztratit její auten-
tičnost je vždy velká výzva.

Svět balení:
Když se podíváme na marketingové a funkční 
benefity pro spotřebitele, požadované jsou 
například opětovně uzavíratelné obaly či od-
nosná ucha. Které jsou další?

Jan Pluhař:
Když jsme převáděli do recyklovatelného obalu 
finskou řadu HauHau, zbavili jsme se někte-
rých zejména marketingových prvků. Hliníková 
vrstva umožňovala lesklé metalické efekty, ale 
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analýzu LCA na 
kompenzaci uhlí-
kové stopy samotné 
továrny v  Číčenicích, 
tedy všech energetických 
vstupů do výroby.

Svět balení:
Velmi důležitá je ochrana produktu. 
Balení krmiv bývají těžká, pomocí ba-
riéry je třeba zajistit nepropustnost pro 
pachy či světlo, z druhé strany jde trend od-
lehčování a udržitelnosti. Jak dlouho hledáte 
optimální vyvážení všech funkcí a  charakte-
ristik?

Jan Pluhař:
Každý přechod na nový materiál znamená tes-
tování parametrů, které očekáváme. Z důvodů 
udržitelnosti nás zajímá snížení uhlíkové stopy 

a  dopadů na životní prostředí. U  první 
generace recyklovatelných obalů 

musela být vrstva pro splnění pa-
rametrů silnější a  paradoxně 

měly vyšší uhlíkovou stopu 
než původní obaly. Když 

zvažujeme přechod 
na nový obal, díváme 

se v prvním kroku na shelf 
life test, abychom si ověřili, 

že změna obalu nemá vliv na 
kvalitu výrobku. Dále nás zajímají 

transportní testy, kam bych zahrnul 
i  drop test. Důležitá je také paletizace. 

Některé materiály jsou kluzké nebo pružné, 
což může působit problémy při zpracování 

na balicích linkách či následně při paletizaci. 
U spodních balení na paletách se pak u někte-
rých obalů vytlačuje povrch granulí. Než spus-
tíme výrobu, zabere nám testování zhruba půl 
roku. Například devět měsíců jsme neúspěšně 
testovali nový materiál na pouche, jež musí vy-
držet poměrně velkou zátěž při sterilizaci, která 
klade vysoké nároky na vlastnosti mate riálu. Ale 
už pracujeme na řešení, které uvedeme v příš-
tím roce.

Svět balení:
Co dalšího musí obaly zvládnout?

Jan Pluhař:
Pro naše dodavatele obalových řešení jsou vý-
zvou zejména směsi s hovězím a rybím masem, 
kdy nesmí film pustit mastnotu ani pach. Dále 
obal nemůže propouštět vlhkost, kyslík a  také 
sluneční záření.

Svět balení:
Zaměřme se teď na marketing. Můžete zmínit 
hlavní komunikační linky obalů?

Jan Pluhař:
Neexistuje jeden postup. S růstem společnosti 
a investicemi v rámci Vafo Group se produktové 
portfolio hodně rozšířilo. Například s dříve part-
nerským Prima Pet Premium ve Finsku, pro který 
jsme pet food vyráběli, ale nedávno jsme firmu 
převzali, produkujeme značku HauHau Cham-

Jan Pluhař:
Například u  HauHau Champion. Pokud jde 
o  balení tohoto produktu, tato řada má z vrchní 
strany MDO-PE, tedy polyetylen, z druhé strany 
stejně tak. Uvnitř je velmi tenká vrstva EVOH, což 
je funkční bariéra nepropouštějící tuky a aroma-
tické sloučeniny, která nahradila původní hliník. 
Nanášená vrstva je v řádech jednotek nanome-
trů, díky čemuž je možná bezproblémová re-
cyklace. Toto certifikované polyetylenové balení 
prošlo kompletním posouzením LCA.

Svět balení:
A další obaly?

Jan Pluhař:
Často jsou z identického materiálu, i když nejsou 
jediné, se kterými pracujeme. V tuto chvíli jsou 
těmi nejlepšími, otestovanými a ověřenými na 
trhu. Obal samotný u nás tvoří patnáct procent 
uhlíkové stopy produktu. Co se týká klasického 
pet food, je průměrná uhlíková stopa 2‚5 kilo-
gramu oxidu uhličitého vygenerovaného na 
jeden kilogram pet food. Průměr u  produkto-
vých řad, kde tento poměr sledujeme, vykazuje 
přibližně dva kilogramy. Ale už teď víme, že jsme 
schopni se dostat až na 1‚7 kilogramu. Hlavním 
dodavatelem monomateriálů na obaly je pro nás 
Mondi Halle, s nímž spolupracujeme na vývoji 
vlastních obalů. Nyní testujeme nový obal 
s cílem snížit uhlíkovou stopu o padesát 
procent. Malé obaly odebíráme od 
dodavatele Casia v Trutnově, jde 
také o  recyklovatelný mono-
materiál, ale na bázi poly-
propylenu. Nejsme tedy 
odkázáni pouze na za-
hraniční partnery.

Svět balení:
Kdy se zmiňovanou obalovou 
novinkou vstoupíte na trh?

Jan Pluhař:
Pokud se vše podaří, tak v příštím roce.

Svět balení:
Využijete nový obal pro celý sor-

timent?

Jan Pluhař:
Určitě. Již nyní a v prů-

běhu příštích dvou 
let chystáme pře-

vést většinu výrobků 
do monomateriálových 

obalů. V současné chvíli jde 
o čtyři až pět výrobkových řad. 

Nekončíme však u  samotného 
obalu a  emise CO2 kompenzu-

jeme. U některých řad offsetu-
jeme pomocí programů, jako 

například obnova eko-
systémů v  tropických 

oblastech. Aktu-
álně provádíme 

paletizačními jednotkami s  širokou škálou 
možnosti konfigurace jednotlivých paletizač-
ních předpisů. Další balička je od německého 
SN Maschinenbau typu FFS pro menší balení. 
Z nákladových důvodů vytváříme pro balení do 
1‚5 kilogramu doypacky přímo zde, větší balení 
jsou předpřipravená.

Svět balení:
Jaké je materiálové složení obalů?

Jan Pluhař:
U flexibilních obalů se jedná o laminát z několika 
vrstev. Donedávna se v oblasti pet food vlastně 
neuvažovalo o  jiných než nerecyklovatelných 
materiálech, ale současným trendem je převá-
dění do recyklovatelných struktur. Udržitelnost 
patří i k našim hodnotám a nepřistupujeme k ní 
jen z  hlediska obalu. Řešíme uhlíkovou stopu 
celého výrobku a  uvažujeme o  jejím snížení 
s každým produktovým relaunchem. Vytváříme 
vlastní knihovnu uhlíkových stop pro jednotlivé 
suroviny a zvažujeme, kdy nahradit určitý druh 
masa nebo obilí jiným, ale nutričně stejně pří-
nosným. Nutriční hodnota je vždy na prvním 

místě, na druhém pak právě udržitelnost a sle-
dování komplexní uhlíkové stopy produktu, 

obalu i  dopravy. Z  tohoto důvodu nyní 
uvažujeme o dalších továrnách, které 

budou blíže k zákazníkům.

Svět balení:
Pro kterou část sorti-

mentu máte zpraco-
vány analýzy LCA?
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Svět balení:
Které výrobky paletizujete pomocí automatu?

Jan Pluhař:
Láme se to na úrovni tří kilogramů, větší než 
tříkilová balení jsme schopni paletizovat. Menší 
se často dávají do lepenkových krabic, aby byly 
palety stabilní. Pak do hry vstupuje manuální 
práce, avšak cílíme k  další automatizaci, která 
jde ruku v ruce s unifikací sekundárních obalů. 
Když vozíme zboží do Finska, kdy při cestě do-
chází ke změnám teploty a vlhkosti, je náročné 
odladit funkční vlastnosti krabic. Pro tuto de-
stinaci tedy vkládáme ještě lepenkovou výztuž.

Druhou možností je zatavování do sku-
pinových balení smrštitelnou fólií na-

příklad po čtyřech kusech balení, 
od čehož ale ustupujeme, jelikož 

nesvědčí produktu, prezentaci 
a  nepřináší požadovanou 

ochranu produktu kva-
lity, kterou produkujeme. 

Smrštitelnou fólii nahrazu-
jeme kartonáží nebo paletizu-

jeme napřímo.

Svět balení:
Poslední období přineslo komplikace s ná-

kupem materiálu a vzestupem cen. Dotkl se 
vás tento vývoj?

Jan Pluhař:
Ceny nás tolik netrápily, horší byla nejistota s do-
dacími lhůtami obalového materiálu. V  jednu 
chvíli jsme se u  některých dodavatelů dostali 
na dvacetitýdenní, někdy i delší dodací termín. 
Zároveň nebylo možné predikovat, jaká bude za 
půl roku cena obalů, to se ale už výrazně stabi-
lizovalo. Složitá byla situace u některých suro-
vin – dříve papíru, teď se týká zajištění funkční 
bariéry pro recyklovatelné obaly. Situaci jsme 
ustáli, ale museli jsme navýšit datovou výměnu 
mezi námi a dodavateli. Otevřeli jsme informace 
o skladové zásobě i spotřebě jednotlivých polo-
žek, abychom mohli vstupovat do jejich pláno-
vání a nedocházel nám potřebný materiál.

Svět balení:
Změnily se trvale lhůty pro objednání obalů?

Jan Pluhař:
Průměrné dodávky obalů se v postcovidové 

době zvedly z  osmi na patnáct týdnů. 
Stále proto musíme pečlivě koordi-

novat objednávky balení a krmiva, 
u kterého nyní plánujeme na dva 

až tři týdny dopředu.

o úroveň dál, včetně například výběru finálního 
dodavatele obalu.

Svět balení:
Nemluvili jsme ještě o sekundárních obalech. 
Které využíváte?

Jan Pluhař:
Především klopové krabice a prodejní kartony. 
U tištěných sekundárních obalů, jež slouží také 
jako displeje v  supermarketech, spolupracu-
jeme s řadou dodavatelů kartonáže – DS Smith, 
Model Obaly a dalšími. Pro každý výrobek máme 
nastavený cutter guide. Co se týká FFS, pracu-
jeme s deseti rozměry obalů, k nimž je přiřazeno 
deset až patnáct rozměrů lepenkových krabic, 
do kterých balíme. Snažíme se prosazovat unifi-
kaci, tedy jednoduchou, netištěnou kartonáž 
pro balení všech řad bez toho, abychom 
museli ve skladu držet dvacet růz-
ných SKU. S  unifikací jednotlivých 
sekundárních balení také při-
chází další automatizace, do 
které nadále investujeme. 
Každopádně je námi na-
bízené portfolio řešení pro 
sekundární obaly široké, tak 
aby mohlo splňovat požadavky 
jednotlivých zákazníků a trhů.

Svět balení:
Potiskujete celé krabice, nebo redukujete 
potištěné plochy?

Jan Pluhař:
V  současnosti preferujeme potištěný 

jednodílný obal s perforací bez slepo-
vání, čímž se ušetřilo dost materiálu 

a  zkrátily dodací termíny, pro-
tože odpadla manuální část 

výroby. Příštím krokem 
bude sjednocení do ne-

potištěné kartonáže.

přišlo nám zbytečné vstupovat do parciální 
metalizace recyklovatelného filmu. Respektu-
jeme také komfort pro zákazníka – je zacho-
váno vše, například ucha na obalu. Pro menší 
velikosti o  hmotnosti šest až osm kilogramů 
používáme takzvané flat bottom obaly s  rov-
ným,  obdélníkovým dnem. Pro větší obaly od 
šesti kilogramů je požadavkem, aby měly ucho 
pro odnos. Standardem je také opětovné uza-
vírání, kterých je několik typů. Zákazníci oceňují 
i „laser scoring“ – nářez filmu pro jednoduché 
roztržení obalu. Samozřejmě nás zajímá názor 
zákazníků, zda jim vadí, že obal je kupříkladu 
transparentnější. Podle našich průzkumů vnímá 
asi 90 procent spotřebitelů obal jako dobrý 
nebo velmi dobrý a nepociťují, že by došlo k ně-
jaké degradaci.

Svět balení:
Jaký je podíl privátních značek ve vašem port-
foliu a představují z hlediska obalů odlišnosti 
oproti značkovému zboží?

Jan Pluhař:
Privátní značky tvoří významný podíl celkového 
objemu produkce. Z pohledu obalů se přístup 
k nim a jejich objednavatelům docela liší. Předá-
váme naši zkušenost partnerům tak, aby vždy 
vzešlo nejlepší řešení, avšak pokaždé se jedná 
o projekt, kde finální výsledek musí odpovídat 
očekáváním zákazníka. Některým poskytujeme 
plnohodnotný servis, stejný jako u našich zna-
ček. Navrhujeme materiál a  design a  zákazník 
si řídí pouze objednávky hotových výrobků. 
V  jiných případech si klient sám řeší správu, 
tedy objednávky obalů nebo dodává své vlastní 
obaly.

Svět balení:
Které výhody zákazník získává, pokud nechá 
výběr obalů na vás?

Jan Pluhař:
Dlouhodobí zákazníci privátních značek oceňují 
zkušenosti s dodavateli obalů. Když pocho-
píme, o  jakou řadu se zákazníkovi jedná, 
dokážeme vybrat dodavatele. Zákaz-
níkovi dodáme kompletní servis, 
mnohdy faktickou pomoc a zku-
šenost z  dlouholeté praxe, 
kdy nezřídka dojde napří-
klad k mírnému odklonu 
od původní úvahy, 
kterou posuneme 

„Doba nahrá
vá 

recyklovatelným 

nebo opěto
vně 

použite
lným obalům.“

25 procent
vyráběného objemu tvoří 
privátní značky.

20produktových 
řad

má společnost na trhu.

2 kilogramy

CO2 na jeden kilogram pet 
food je průměrná uhlíková 
stopa u výrobkových 
řad, u nichž si společnost 
nechala zpracovat LCA.

VAFO PRAHA V ČÍSLECH

Foto: S
ta

nislav D. B
řeň

18



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

Ochrana
značky
a produktu

O c h r a n a
a využití

materiálů

N a c h á z í m e l e p š í způs o b

Opt imal izace
materiálů

a jejich struktury
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Svět balení:
Které výrobky paletizujete pomocí automatu?

Jan Pluhař:
Láme se to na úrovni tří kilogramů, větší než 
tříkilová balení jsme schopni paletizovat. Menší 
se často dávají do lepenkových krabic, aby byly 
palety stabilní. Pak do hry vstupuje manuální 
práce, avšak cílíme k  další automatizaci, která 
jde ruku v ruce s unifikací sekundárních obalů. 
Když vozíme zboží do Finska, kdy při cestě do-
chází ke změnám teploty a vlhkosti, je náročné 
odladit funkční vlastnosti krabic. Pro tuto de-
stinaci tedy vkládáme ještě lepenkovou výztuž.

Druhou možností je zatavování do sku-
pinových balení smrštitelnou fólií na-

příklad po čtyřech kusech balení, 
od čehož ale ustupujeme, jelikož 

nesvědčí produktu, prezentaci 
a  nepřináší požadovanou 

ochranu produktu kva-
lity, kterou produkujeme. 

Smrštitelnou fólii nahrazu-
jeme kartonáží nebo paletizu-

jeme napřímo.

Svět balení:
Poslední období přineslo komplikace s ná-

kupem materiálu a vzestupem cen. Dotkl se 
vás tento vývoj?

Jan Pluhař:
Ceny nás tolik netrápily, horší byla nejistota s do-
dacími lhůtami obalového materiálu. V  jednu 
chvíli jsme se u  některých dodavatelů dostali 
na dvacetitýdenní, někdy i delší dodací termín. 
Zároveň nebylo možné predikovat, jaká bude za 
půl roku cena obalů, to se ale už výrazně stabi-
lizovalo. Složitá byla situace u některých suro-
vin – dříve papíru, teď se týká zajištění funkční 
bariéry pro recyklovatelné obaly. Situaci jsme 
ustáli, ale museli jsme navýšit datovou výměnu 
mezi námi a dodavateli. Otevřeli jsme informace 
o skladové zásobě i spotřebě jednotlivých polo-
žek, abychom mohli vstupovat do jejich pláno-
vání a nedocházel nám potřebný materiál.

Svět balení:
Změnily se trvale lhůty pro objednání obalů?

Jan Pluhař:
Průměrné dodávky obalů se v postcovidové 

době zvedly z  osmi na patnáct týdnů. 
Stále proto musíme pečlivě koordi-

novat objednávky balení a krmiva, 
u kterého nyní plánujeme na dva 

až tři týdny dopředu.

o úroveň dál, včetně například výběru finálního 
dodavatele obalu.

Svět balení:
Nemluvili jsme ještě o sekundárních obalech. 
Které využíváte?

Jan Pluhař:
Především klopové krabice a prodejní kartony. 
U tištěných sekundárních obalů, jež slouží také 
jako displeje v  supermarketech, spolupracu-
jeme s řadou dodavatelů kartonáže – DS Smith, 
Model Obaly a dalšími. Pro každý výrobek máme 
nastavený cutter guide. Co se týká FFS, pracu-
jeme s deseti rozměry obalů, k nimž je přiřazeno 
deset až patnáct rozměrů lepenkových krabic, 
do kterých balíme. Snažíme se prosazovat unifi-
kaci, tedy jednoduchou, netištěnou kartonáž 
pro balení všech řad bez toho, abychom 
museli ve skladu držet dvacet růz-
ných SKU. S  unifikací jednotlivých 
sekundárních balení také při-
chází další automatizace, do 
které nadále investujeme. 
Každopádně je námi na-
bízené portfolio řešení pro 
sekundární obaly široké, tak 
aby mohlo splňovat požadavky 
jednotlivých zákazníků a trhů.

Svět balení:
Potiskujete celé krabice, nebo redukujete 
potištěné plochy?

Jan Pluhař:
V  současnosti preferujeme potištěný 

jednodílný obal s perforací bez slepo-
vání, čímž se ušetřilo dost materiálu 

a  zkrátily dodací termíny, pro-
tože odpadla manuální část 

výroby. Příštím krokem 
bude sjednocení do ne-

potištěné kartonáže.

přišlo nám zbytečné vstupovat do parciální 
metalizace recyklovatelného filmu. Respektu-
jeme také komfort pro zákazníka – je zacho-
váno vše, například ucha na obalu. Pro menší 
velikosti o  hmotnosti šest až osm kilogramů 
používáme takzvané flat bottom obaly s  rov-
ným,  obdélníkovým dnem. Pro větší obaly od 
šesti kilogramů je požadavkem, aby měly ucho 
pro odnos. Standardem je také opětovné uza-
vírání, kterých je několik typů. Zákazníci oceňují 
i „laser scoring“ – nářez filmu pro jednoduché 
roztržení obalu. Samozřejmě nás zajímá názor 
zákazníků, zda jim vadí, že obal je kupříkladu 
transparentnější. Podle našich průzkumů vnímá 
asi 90 procent spotřebitelů obal jako dobrý 
nebo velmi dobrý a nepociťují, že by došlo k ně-
jaké degradaci.

Svět balení:
Jaký je podíl privátních značek ve vašem port-
foliu a představují z hlediska obalů odlišnosti 
oproti značkovému zboží?

Jan Pluhař:
Privátní značky tvoří významný podíl celkového 
objemu produkce. Z pohledu obalů se přístup 
k nim a jejich objednavatelům docela liší. Předá-
váme naši zkušenost partnerům tak, aby vždy 
vzešlo nejlepší řešení, avšak pokaždé se jedná 
o projekt, kde finální výsledek musí odpovídat 
očekáváním zákazníka. Některým poskytujeme 
plnohodnotný servis, stejný jako u našich zna-
ček. Navrhujeme materiál a  design a  zákazník 
si řídí pouze objednávky hotových výrobků. 
V  jiných případech si klient sám řeší správu, 
tedy objednávky obalů nebo dodává své vlastní 
obaly.

Svět balení:
Které výhody zákazník získává, pokud nechá 
výběr obalů na vás?

Jan Pluhař:
Dlouhodobí zákazníci privátních značek oceňují 
zkušenosti s dodavateli obalů. Když pocho-
píme, o  jakou řadu se zákazníkovi jedná, 
dokážeme vybrat dodavatele. Zákaz-
níkovi dodáme kompletní servis, 
mnohdy faktickou pomoc a zku-
šenost z  dlouholeté praxe, 
kdy nezřídka dojde napří-
klad k mírnému odklonu 
od původní úvahy, 
kterou posuneme 

„Doba nahrá
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recyklovatelným 

nebo opěto
vně 

použite
lným obalům.“
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vyráběného objemu tvoří 
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CO2 na jeden kilogram pet 
food je průměrná uhlíková 
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I když se s flexotiskem setkáváme v řadě seg-
mentů (např. papírové i  plastové pytle, 

sáčky, tašky, etikety, obaly z  vlnité le-
penky apod.), lze jeho použití rozdě-

lit v  podstatě na flexibilní a  pevné 
materiály. Pokud bychom však 

chtěli zevšeobecnit, flexotisk 
představuje technologii, 
která má velký materiá-

lový přesah téměř do všech 
typů obalových materiálů. 

Vedle možnosti potisknout velkou 
škálu různých substrátů je u  flexo-

tisku oceňována i  možnost silného 

I

TISK A ZNAČENÍ

Foto: Plzeňský Prazdroj

nánosu barvy, stabilita tisku, barevná věrnost 
u opakovaných zakázek či možnost dokončo-
vacích operací in-line.

V  současnosti se flexotisk hojně prezentuje 
jako technika číslo jedna především v  oblasti 
 vlnité lepenky a etiket. Velmi často bývá flexo-
tisk konfrontován rovněž s  bouřlivě nastupu-
jícím produkčním digitálním tiskem. Ostatně 
nejvýznamnější výrobci etiket v  současnosti 
bývají vybaveni oběma typy technologií. Něco 
podobného platí i  u  výrobců obalů z  vlnitých 
lepenek, kteří při vyšších sériích upřednostňují 
flexotisk, naopak v případě flexibilnějších men-
ších zakázek digitální tisk, který nabízí ještě další 

benefit v  podobě personalizace 

S flexotiskem 
flexibilně
Flexotisk patří dlouhodobě v  potisku obalů a  etiket k  nejvíce využívaným tiskovým technologiím. K  jeho oblibě 
napomáhají nové technologické vychytávky v podobě přípravy dat, výroby formy či přímo u tiskových strojů. Kvalita 
nejmodernějších flexotiskových technologií je dnes téměř nerozeznatelná od ofsetu a někdy i hlubotisku.

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Foto: Plzeňský Prazdroj

ších zakázek digitální tisk, který nabízí ještě další 
benefit v  podobě personalizace 

bez navýšení ceny tisku (na rozdíl od konvenč-
ních tisků nejsou potřeba tiskové desky). Vedle 
koexistence obou tiskových technik začínají 
být populární i hybridní řešení, kdy se kombinují 
přednosti flexotisku s digitálním tiskem.

VÝHODY FLEXOTISKU  
Z POHLEDU UŽIVATELE
Zatímco kdysi byl flexotisk pejorativně označo-
ván jako razítkovací tisk, moderní technologie je 
svou výslednou kvalitou velmi podobná ofseto-
vému standardu. Právě z důvodů řady benefitů, 
které s  sebou současný flexotisk přináší, si ho 
oblíbila i řada známých značek. K nim patří i Pl-
zeňský Prazdroj. Flexotisk známý pivovar vyu-
žívá u shrinků, tedy plastových fólií, etiket, krabic 
a  trayů, zjednodušeně především u  produktů 
s velkým ročním objemem. „Z  hlediska realizace 



tisku využíváme české i zahraniční firmy, vždy na 
základě výběrového řízení, ve kterém rozhoduje 
mnoho faktorů od kvality až po cenu,“ doplňuje 
Martina Vajskebrová, manažerka výrobních ma-
teriálů a  obalů Plzeňského Prazdroje, a  pokra-
čuje: „Jedinou drobnou nevýhodou flexotisku 
je, že nedocílí tak prémiového vzhledu jako of-
setový tisk, proto tento po užíváme u  designu 
našich prémiových značek a multipacků kašíro-
vaných z vlnité lepenky.“

Naopak velkým plusem je, že flexokarton či tray 
není ve srovnání s  ofsetem na povrchu lesklý. 
„To nám umožňuje tisknout legislativní text in-
koustovou tiskárnou přímo na lince, čímž jsme 
významně zredukovali počet položek trayů, 
získali vyšší objednávkový objem a snížili cenu,“ 
dodává Martina Vajskebrová.

KVALITA PODMÍNĚNA ZKUŠENOSTMI 
I VYBAVENÍM
Podobně jako v  jiných technologiích už v  sou-
časnosti ve vývoji flexotisku není takový tlak na 
neustále se zvyšující výkon, ale spíše na zvyšo-
vání míry automatizace, zdokonalování inspekč-
ních systémů či zjednodušování a urychlování 
možností přestavby stroje na další typ zakázky. 
Na eliminaci finančně a časově náročných pře-
staveb ostatně tlačí samotní uživatelé technolo-
gií. S tím zároveň souvisí i tlak na zkrácení délky 
průjezdu materiálu mezi tiskovými agregáty.

Moderními flexotiskovými, ale i digitálními stroji 
disponuje společnost Colognia Press. Flexotis-
kové, převážně UV (ale i vodou ředitelnými bar-
vami) potisky jsou zde realizovány na strojích 
značky Gallus. Na jeden průchod lze využít až 10 
tiskových agregátů. Z pohledu zušlechtění se ba-
víme o možnosti v podobě rotačního sítotisku, 
horké i  studené ražby, laminace, speciálních 
laků atd. Tisková kvalita za pomoci flexotisku se 

Martina 
Vajskebrová
manažerka 
výrobních materiálů 
a obalů
Plzeňský Prazdroj

„FLEXOTISK POMÁHÁ 
ELIMINOVAT METALICKÝ 
PAPÍR ETIKET“
Nevýhodou flexotisku je sice vysoká 
pořizovací cena tiskových válců, ale 
zase nižší jednotková cena materiálu 
ve srovnání s ofsetem. Výhodou je i to, 
že flexotisk zajistí metalický efekt u po-
žadovaných barev (zlatá, stříbrná) bez 
použití metalického papíru. Tím jsme 
schopní eliminovat používání metalic-
kého papíru u etiket.
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odvíjí také od používaných tiskových 
desek. Součástí Colognia press 
je i  CTP studio, kde si vyrábějí 
vlastní tiskové desky. Mezi za-
jímavé a náročné zakázky 
patřily v poslední době 
potisky pro značku 
Manufaktura, kde 
tiskárna realizovala 
tisk jak na laminát pro 
výrobu tub, tak i na klasické 
samolepicí etikety. Vedle 
tisku zde byly uplatněny i  výše 
uvedené způsoby zušlechťování, 
není divu, že produkt získal i  národní 
ocenění v soutěži Obal roku.

Pro S&K  Label je flexotisk primární technolo-
gií, kterou doplňují digitální stroje. Každý nový 
flexotiskový stroj, který je do firmy pořízen, má 
díky stále větší automatizaci v  řízení registru 
barev a  zlepšující se kvalitě tiskových forem 
(fotopolymeru) nižší makulaturu. Zároveň do-
chází ke zkrácení celkového času potřebného 
na celou zakázku. I  S&K  Label sází u  nejzdaři-
lejších designů na kombinaci flexotisku se zu-
šlechtěním. To je vidět i  u  designu etiket řady 
Vitrage (Vinselekt Michlovský). Motiv ražby 
kombinuje velkou plochu s  drobnými detaily 
patkového písma a  loga samotného. Dalším 
prvkem je grafika náročná na soutisk, a to do té 
míry, že když se pohne část motivu kterékoliv 
barvy či motivu ražby o pouhé 0‚2 mm, dochází 
k  zásadní degradaci výsledného dojmu. Tahy 
písmen „VM“, která jsou ohraničena motivem 
ražby a barevnými plochami několika přesných 
Pantone odstínů, jsou čitelné pouze za předpo-
kladu udržení ideálního soutisku. 
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I když se s flexotiskem setkáváme v řadě seg-
mentů (např. papírové i  plastové pytle, 

sáčky, tašky, etikety, obaly z  vlnité le-
penky apod.), lze jeho použití rozdě-

lit v  podstatě na flexibilní a  pevné 
materiály. Pokud bychom však 

chtěli zevšeobecnit, flexotisk 
představuje technologii, 
která má velký materiá-

lový přesah téměř do všech 
typů obalových materiálů. 

Vedle možnosti potisknout velkou 
škálu různých substrátů je u  flexo-

tisku oceňována i  možnost silného 

I

TISK A ZNAČENÍ

Foto: Plzeňský Prazdroj

nánosu barvy, stabilita tisku, barevná věrnost 
u opakovaných zakázek či možnost dokončo-
vacích operací in-line.

V  současnosti se flexotisk hojně prezentuje 
jako technika číslo jedna především v  oblasti 
 vlnité lepenky a etiket. Velmi často bývá flexo-
tisk konfrontován rovněž s  bouřlivě nastupu-
jícím produkčním digitálním tiskem. Ostatně 
nejvýznamnější výrobci etiket v  současnosti 
bývají vybaveni oběma typy technologií. Něco 
podobného platí i  u  výrobců obalů z  vlnitých 
lepenek, kteří při vyšších sériích upřednostňují 
flexotisk, naopak v případě flexibilnějších men-
ších zakázek digitální tisk, který nabízí ještě další 

benefit v  podobě personalizace 

S flexotiskem 
flexibilně
Flexotisk patří dlouhodobě v  potisku obalů a  etiket k  nejvíce využívaným tiskovým technologiím. K  jeho oblibě 
napomáhají nové technologické vychytávky v podobě přípravy dat, výroby formy či přímo u tiskových strojů. Kvalita 
nejmodernějších flexotiskových technologií je dnes téměř nerozeznatelná od ofsetu a někdy i hlubotisku.

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz
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bez navýšení ceny tisku (na rozdíl od konvenč-
ních tisků nejsou potřeba tiskové desky). Vedle 
koexistence obou tiskových technik začínají 
být populární i hybridní řešení, kdy se kombinují 
přednosti flexotisku s digitálním tiskem.

VÝHODY FLEXOTISKU  
Z POHLEDU UŽIVATELE
Zatímco kdysi byl flexotisk pejorativně označo-
ván jako razítkovací tisk, moderní technologie je 
svou výslednou kvalitou velmi podobná ofseto-
vému standardu. Právě z důvodů řady benefitů, 
které s  sebou současný flexotisk přináší, si ho 
oblíbila i řada známých značek. K nim patří i Pl-
zeňský Prazdroj. Flexotisk známý pivovar vyu-
žívá u shrinků, tedy plastových fólií, etiket, krabic 
a  trayů, zjednodušeně především u  produktů 
s velkým ročním objemem. „Z  hlediska realizace 
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LEPENKOVÉ NOVINKY PRO E-COMMERCE
Lepenkovými obaly pro e-commerce se za-
bývá většina významných výrobců či dodava-
telů. Některé novinky v této oblasti představila 
i Igepa, která na našem trhu zároveň zastupuje 
i  společnost ProgressPackaging. Nové řady 
obalů jsou určeny převážně na přepravu skle-
něných láhví a elektroniky. Pro přepravu 1, 3, 6, 
12 nebo 18 lahví vína, šampaňského a lihovin až 
do výšky 385  mm v  závislosti na designu jsou 
určeny obaly typu Weinbox. Obaly včetně in-
tegrované stabilní vnitřní mřížky jsou vyrobeny 
z odolné vlnité lepenky. Ochrana produktu díky 
vnitřnímu a vnějšímu obalu je garantována testy 
PTZ pro bezpečné doručení balíkovou služ-
bou (Posttechnisches Zentralamt). Především 
pro internetové obchody s  náhradními díly, 
elektronikou, sklem, keramikou, porcelánem, 
farmaceutickými výrobky atd. je určena další 
prezentovaná řada – Fix pack a  Fixtray „Pre-
mium“. V tomto případě se jedná o spojení vlnité 
lepenky a pevné a zároveň ultraprůtažné fólie 
na způsob systému Korrvu. Konstrukčně je však 
verze zdokonalena o podobu přebalu s praktic-
kými samolepicími páskami pro snadné a bez-
pečné uzavření a dále i odtrhávacími páskami 
pro snadné otevření. Díky transparentnosti fólie 
je benefitem i  vysoká viditelnost zabaleného 
zboží a  tím i  jeho snadná identifikovatelnost. 
Kompaktní dodávka naplocho šetří významně 
prostor. Obě materiálové části jsou snadno se-
parovatelné, a nepředstavují tudíž ekologickou 
zátěž. Fixační vložky Fixtray lze snadno použít 
jako dvoudílné řešení společně s řadou krabic 
FlixBox. Řada obalů Fixtray Notebook je určena 
pro všechny 15’’ a 17’’ notebooky včetně jejich 
příslušenství. Některé obaly jsou opatřeny 
dvěma samolepicími páskami a druhou 
pásku lze využít pro uzavření kartonu 
při vrácení zboží.

EKOBENEFIT V ČISTÉM 
DESIGNU
Nemalým pozitivním 
faktorem je u  vlnité le-
penky její udržitelný po-

I když existuje celá plejáda různých obalových materiálů, lepenka patří k těm nejoblíbenějším. Pro řadu benefitů, které 
ze své podstaty může obalu dodat, je do určité míry téměř nepřekonatelná. Nízká hmotnost, dobrá potiskovatelnost, 
výborná zpracovatelnost – to je jen pár těch nejdůležitějších, ale výčet jimi rozhodně nekončí.

TECHNOLOGIE

Ačkoliv především spotřebitelský sektor re-
prezentují především excelentně potištěné 

skládačky z hladkých lepenek, obecně je 
díky svým vlastnostem přece jenom 

více používaná lepenka vlnitá, 
která vedle spotřebitelského 

sektoru dominuje především 
v oblasti sekundárního ba-
lení, transportních obalů či 

POS & POP (zde především 
v podobě displejů). V souvislosti 

s vlnitou lepenkou nelze určitě ne-
vzpomenout i  oblast e-commerce, 

kde dominuje. Na rozdíl od jiných mate-
riálů je vlnitá lepenka vnímána spotřebiteli 

„zeleně“, tedy jako ekologická. I když je výborně 
potiskovatelná, často je designově výrazná i bez 
potisku. Ostatně je to právě design spjatý s kva-
litním materiálem, co z  ní činí častého vítěze 
různých obalových soutěží. Hned několikrát se 
jí podařilo zabodovat v posledním ročníku Pen-
tawards. Ve spojení s  vlnitou lepenkou získal 
jedno ze zlatých oceněních v  kategorii Bran-
ding & Consumer e-commerce obal pro brand 
Levain Bakery, který v ho používá jako dárkově-
-přepravní box na své sušenky.

Balení do lepenky? 
Dobrý nápad!

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz
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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.
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tenciál. Materiál je nejenom environmentální, ale 
je tak pro svůj charakteristický zjev vnímán spo-
třebite- lem již při prvním zběžném pohledu. 

Proto je hojně využíván i  v  oblasti 
přírodních produktů či kosmetiky. 

Designově vkusným příkla-
dem je balení Tierra Verde, 

česko-slovenského vý-
robce ekokosmetiky 

a  ekodrogerie, pro 
DIY sadu Vo-

ňavý domov (vý-
robce obalu Thimm 

pack’n’display). Hnědá 
vlnitá lepenka doplněná 

o  decentní bílý potisk působí 
přírodním dojmem a design celé 

krabičky dotváří udržitelnou image 
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Foto: Igepa

Jana Stránská
obchodní ředitelka
Ryor

„PŘI PŘEPRAVĚ 
UPŘEDNOSTŇUJEME 
LEPENKOVÉ OBALY“
Protože jsou lepenkové obaly pro pře-
pravu nejbezpečnější a  za nás s  nimi 
nemáme ani žádné problémy, což ve-
lice oceňujeme, používá Ryor tyto obaly 
u  všech svých produktů. Vzhledem ke 
specifičnosti našeho širokého portfolia 
balíme naše produkty do lepenkových 
obalů ručně. Lepenkový přepravní obal 
je pro nás čistě funkční záležitost, design 
v tomto případě neřešíme, do budoucna 
uvažujeme do těchto obalů přesunout 
i náš sortiment dárkového balení.



Foto: Sigloch Kolbus
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společnosti Tierra Verde. Ústředním prvkem 
jsou jemně vyříznuté motivy na víku krabičky. 
Ty byly vyrobeny pomocí digitálního laserového 
výseku, který je charakteristický svou přesností 
a precizností. V obalu jsou nad sebou umístěny 
dvě fixace z vlnité lepenky, které chrání všechny 
produkty a obal díky nim slouží jako úschovna 
produktů po celou dobu jejich používání. Petra 
Chuchrová (Tierra Verde) obal zhodnotila 
slovy: „Barevné vůně, inspirace a  radost – to 
vše je ukryto v papírové krabičce pro kreativní 
tvoření s  esenciálními oleji Voňavý domov od 
Tierra Verde. Krabičku vytvořila firma Thimm. 
Laserované logo a jemný potisk láká k otevření 
a  probouzí chuť tvořit. Srdcem zážitkové kra-
bičky je brožura Průvodce voňavým domovem, 
kterou sestavila profesionální aromaterapeutka 
Michaela. Třináct originálních receptů na úklid, 
provonění prádla nebo jednoduché čističe 
a osvěžovače vzduchu.“

OBLÍBENÝ MATERIÁL ZASLOUŽÍ 
KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ
Stroje pro výrobu obalů z vlnité lepenky na míru 
dodává v ČR i společnost Sigloch-Kolbus. Z hle-
diska zpracování je vlnitá lepenka evergreenem 
a  zdá se, že nějakým módním trendům roz-
hodně nepodléhá. Naopak v  segmentu luxus-
ních obalů se stále častěji začínají používat plně 
probarvené strojní lepenky. Hlavně černá a bílá. 
U  vlnité lepenky vítězí automatizace zpraco-
vání, ale i  zde se můžeme setkat s  některými 
problémy. Petr Hájek, jednatel společnosti 
 Sigloch-Kolbus, říká: „Automatizovaná výroba 
by měla usnadnit lidskou práci. Ne vždy je ale 
stroj pořizován s doplňkovou výbavou, jako jsou 
nakladače či paletizátory. Manipulace s  velko-
formátovými tabulemi lepenky je pak obtížná 
a  namáhavá. Kolbus se proto snaží tyto opce, 
například u deskovaček DA 290 pro formáty le-
penek 70 × 100 cm, aktivně nabízet.“ Řada zpra-

covatelských automatů je řešením právě pro 
tolik rostoucí oblast e-commerce.

Obsluha zvolí pouze typ krabice a  zadá její 
rozměry. O  vše ostatní se postará automatika 
stroje. Servomotorky nastaví drážkovací i  vý-
sekové nástroje a zajistí boční ořez i rozřezání 
archu na zvolený rozměr. I umístění přítisku lze 
zvolit na displeji. „Nejedná se však zdaleka o je-
diné řešení v této oblasti výroby,“ doplňuje Petr 
Hájek. „Například stroje Autobox charakterizují 
krátké časy přestaveb, a jsou proto vhodné pro 
malé, často se měnící zakázky, zejména tam, kde 
je potřeba malého počtu krabic v nejrůznějších 
formátech. Typický příklad vedle e-commerce 
jsou knihárny, které balí stohy knih do lepenko-
vých krabic. Lze totiž přesně reagovat na vý-
sledný rozměr stohu bez nutnosti dalších výplní 
a skladování příliš velkého počtu ‚standardizova-
ných‘ krabic.“ 
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LEPENKOVÉ NOVINKY PRO E-COMMERCE
Lepenkovými obaly pro e-commerce se za-
bývá většina významných výrobců či dodava-
telů. Některé novinky v této oblasti představila 
i Igepa, která na našem trhu zároveň zastupuje 
i  společnost ProgressPackaging. Nové řady 
obalů jsou určeny převážně na přepravu skle-
něných láhví a elektroniky. Pro přepravu 1, 3, 6, 
12 nebo 18 lahví vína, šampaňského a lihovin až 
do výšky 385  mm v  závislosti na designu jsou 
určeny obaly typu Weinbox. Obaly včetně in-
tegrované stabilní vnitřní mřížky jsou vyrobeny 
z odolné vlnité lepenky. Ochrana produktu díky 
vnitřnímu a vnějšímu obalu je garantována testy 
PTZ pro bezpečné doručení balíkovou služ-
bou (Posttechnisches Zentralamt). Především 
pro internetové obchody s  náhradními díly, 
elektronikou, sklem, keramikou, porcelánem, 
farmaceutickými výrobky atd. je určena další 
prezentovaná řada – Fix pack a  Fixtray „Pre-
mium“. V tomto případě se jedná o spojení vlnité 
lepenky a pevné a zároveň ultraprůtažné fólie 
na způsob systému Korrvu. Konstrukčně je však 
verze zdokonalena o podobu přebalu s praktic-
kými samolepicími páskami pro snadné a bez-
pečné uzavření a dále i odtrhávacími páskami 
pro snadné otevření. Díky transparentnosti fólie 
je benefitem i  vysoká viditelnost zabaleného 
zboží a  tím i  jeho snadná identifikovatelnost. 
Kompaktní dodávka naplocho šetří významně 
prostor. Obě materiálové části jsou snadno se-
parovatelné, a nepředstavují tudíž ekologickou 
zátěž. Fixační vložky Fixtray lze snadno použít 
jako dvoudílné řešení společně s řadou krabic 
FlixBox. Řada obalů Fixtray Notebook je určena 
pro všechny 15’’ a 17’’ notebooky včetně jejich 
příslušenství. Některé obaly jsou opatřeny 
dvěma samolepicími páskami a druhou 
pásku lze využít pro uzavření kartonu 
při vrácení zboží.

EKOBENEFIT V ČISTÉM 
DESIGNU
Nemalým pozitivním 
faktorem je u  vlnité le-
penky její udržitelný po-

I když existuje celá plejáda různých obalových materiálů, lepenka patří k těm nejoblíbenějším. Pro řadu benefitů, které 
ze své podstaty může obalu dodat, je do určité míry téměř nepřekonatelná. Nízká hmotnost, dobrá potiskovatelnost, 
výborná zpracovatelnost – to je jen pár těch nejdůležitějších, ale výčet jimi rozhodně nekončí.

TECHNOLOGIE

Ačkoliv především spotřebitelský sektor re-
prezentují především excelentně potištěné 

skládačky z hladkých lepenek, obecně je 
díky svým vlastnostem přece jenom 

více používaná lepenka vlnitá, 
která vedle spotřebitelského 

sektoru dominuje především 
v oblasti sekundárního ba-
lení, transportních obalů či 

POS & POP (zde především 
v podobě displejů). V souvislosti 

s vlnitou lepenkou nelze určitě ne-
vzpomenout i  oblast e-commerce, 

kde dominuje. Na rozdíl od jiných mate-
riálů je vlnitá lepenka vnímána spotřebiteli 

„zeleně“, tedy jako ekologická. I když je výborně 
potiskovatelná, často je designově výrazná i bez 
potisku. Ostatně je to právě design spjatý s kva-
litním materiálem, co z  ní činí častého vítěze 
různých obalových soutěží. Hned několikrát se 
jí podařilo zabodovat v posledním ročníku Pen-
tawards. Ve spojení s  vlnitou lepenkou získal 
jedno ze zlatých oceněních v  kategorii Bran-
ding & Consumer e-commerce obal pro brand 
Levain Bakery, který v ho používá jako dárkově-
-přepravní box na své sušenky.

Balení do lepenky? 
Dobrý nápad!

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

22

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

tenciál. Materiál je nejenom environmentální, ale 
je tak pro svůj charakteristický zjev vnímán spo-
třebite- lem již při prvním zběžném pohledu. 

Proto je hojně využíván i  v  oblasti 
přírodních produktů či kosmetiky. 

Designově vkusným příkla-
dem je balení Tierra Verde, 

česko-slovenského vý-
robce ekokosmetiky 

a  ekodrogerie, pro 
DIY sadu Vo-

ňavý domov (vý-
robce obalu Thimm 

pack’n’display). Hnědá 
vlnitá lepenka doplněná 

o  decentní bílý potisk působí 
přírodním dojmem a design celé 

krabičky dotváří udržitelnou image 

A

„Na ro
zdíl o

d některých jin
ých 

materiá
lů je

 vlnitá
 le

penka 

vním
ána spotře

bite
li ‚z

eleně‘, 

tedy ja
ko ekologická.“

Foto: Igepa

Jana Stránská
obchodní ředitelka
Ryor

„PŘI PŘEPRAVĚ 
UPŘEDNOSTŇUJEME 
LEPENKOVÉ OBALY“
Protože jsou lepenkové obaly pro pře-
pravu nejbezpečnější a  za nás s  nimi 
nemáme ani žádné problémy, což ve-
lice oceňujeme, používá Ryor tyto obaly 
u  všech svých produktů. Vzhledem ke 
specifičnosti našeho širokého portfolia 
balíme naše produkty do lepenkových 
obalů ručně. Lepenkový přepravní obal 
je pro nás čistě funkční záležitost, design 
v tomto případě neřešíme, do budoucna 
uvažujeme do těchto obalů přesunout 
i náš sortiment dárkového balení.
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K dodavatelům jak značicích, tak i řezacích la-
serů patří u nás společnost Megaflex. Letos spo-
lečnost představila novinku v  podobě Speedy 
400 Run On Ruby, kterou lze provozovat v PC síti 
samostatně, jen přes ethernet (není nutné při-
pojení přes USB). Místo staršího JobControl se 
Speedy 400 Run On Ruby nově ovládá pomocí 
pokročilého SW Ruby. Přístup ke všem lasero-
vým úlohám je přímo na displeji laseru a ovládání 
je velmi intuitivní. Samozřejmostí je i  vzdálený 
přístup k laseru z chytrého telefonu nebo tab-
letu. Díky nové technologii HDLR – Technology 
je možné laserem gravírovat jemné detaily ostře 
i při plné rychlosti.

Na digitalizaci včetně laserového řezání se sou-
středí i další dodavatel těchto řešení, Vydos Bo-
hemia. K  povedeným záležitostem patří stroj 
any-Jet II, který lze využívat jak pro digitální vý-
robu etiket, tak flexibilních obalů. Tím, že se jedná 
o technologii all in one, lze v jednom běhu prová-
dět nejen tisk, ale také laserový násek, perforaci 
nebo gravírování. Zařízení disponuje i  dalšími 
funkcemi, jako jsou laminace, laserový násek, od-
víjení odpadní mřížky a podélné řezání, které jsou 
potřebné při výrobě etiket. Vedle digitální výroby 
etiket je neméně zajímavá technologie Petratto 
Eclipse, kterou lze uplatnit při výrobě skládaček 
z  papíru, lepenky či plastu (max. formát archu 
780 × 520 mm, tloušťka 0‚10–0‚8 mm).

OBALY A DESIGN

D
Digitální výsek využívá digitálních dat vekto-

rových souborů k  provedení řezu, výseku, 
perforace či gravírování. Patří sem tedy 

především plotry, ale i  vodní paprsek, 
některé typy CNC strojů a  v  nepo-

slední řadě laser. Na rozdíl od vý-
robního procesu konvenční 

výroby výsekem planžetou je 
laserová produkce mnohem 

pružnější a na přípravu i rychlejší 
záležitost. Zvláště ve spojení s digi-

tálním tiskem zde nejsou potřeba ani 
investice či časové prodlevy na výrobu 

nástroje, tiskových desek apod. Na druhou 
stranu je však samozřejmě nutné připustit, že 

jako vše má i laser některá svá omezení.

LASER V POLYGRAFICKÉ PRODUKCI 
I VE VÝROBĚ OBALŮ
Laserový výsek či gravírování se v současnosti 
uplatňuje jak v polygrafické produkci (svatební 
oznámení, reklama, dárková produkce), tak ve 
výrobě obalů (pevných i  flexibilních) či etiket. 
Výhodou je, že oproti noži, který disponuje vždy 
určitou tloušťkou, lze laserem dosáhnout v de-
tailech i těch nejjemnějších rastrů. Do výroby la-
serových systémů se před pár lety pustil i jeden 
z  nejznámějších brandů z  oblasti řezaček, 
značka Polar-Mohr. Pár měsíců před covidovými 
lockdowny prezentoval výrobce v Německu UV 

KOUZELNÍK 
LASER: 
KDYŽ KLASICKÝ 
VÝSEK NESTAČÍ

Days řadu možností laserového výseku na řeza-
čkách Polar Digicut. Zájem vzbudil především 
Digicut Eco L-pro jednotlivé úlohy ( job) nebo 
menší zakázky. Operace jako řezání, naseká-
vání, děrování či gravírování lze spojit do jedné 
operace bez jakýchkoli změn nástroje nebo na-
výšení dodatečných nákladů. Digicut Eco L lze 
navíc díky vnitřnímu filtračnímu systému a bez-
pečnostním funkcím uvést do provozu téměř 
v každé místnosti.

V souvislosti s komplikovanými či velmi flexibilními zakázkami se 
často hovoří o jejich realizaci digitálním výsekem. Jednou z nej-
progresivnějších technologií digitálního výseku je určitě výroba 
obalů laserovou technologií. Laserový výsek navíc může, podobně 
jako digitální tisk, přinést i další benefit v podobě personalizace.

Jana Žižková
 jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz
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Pavlína 
Lubojatzky
autorka kuchařky 
Ulala

„DOBRŮTKOVÉ RECEPTY 
V PRÉMIOVÉM BOXU“
Pokaždé, když teď balím kuchařku, mám 
husí kůži z  toho, že jsme dokázali přijít 
s  něčím, co na trhu dosud nebylo a  co 
dělá, a  ještě bude dělat velkou radost. 
Nejenže v Thimmu moje představy o do-
konalém boxu na kuchařku splnili, oni je 
dokonce předčili. Výsledné řešení je 
nejen estetické, ale především praktické.

KOUZELNÍK 

KDYŽ KLASICKÝ 



Laserový výsek prezentuje také značka Highcon, 
kterou na náš trh dodává společnost DataLine 
Technology. Technologie poskytuje nejenom 
potřebný výkon, ale produkčně má vyřešené 
i ryly, které se tvořily přímo na stroji, kde je pr-
votní bigování (patentovaná technologie Dart, 
jež aplikuje speciální polymer na válec s  fólií 
na základě připravených řezacích dat, který se 
následně vytvrdí UV lampou) odděleno od ná-
sledného laserového výseku. Vývoj technologie 
se nezastavil a v současnosti je již uplatnitelná 
nejenom na hladkou (technologie Euclid), ale 
už i na vlnitou lepenku, které je přizpůsobena jak 
z hlediska tloušťky a specifičnosti materiálu, tak 
i formátem (B1). Výhodou je i možnost volitelné 
opce v podobě vestavěného mechanismu, který 
automaticky odstraňuje odpad i z nejmenších 
vnitřních výřezů vytvořených laserem. Díky 
tomuto modulu již zákazník nemusí kupovat, 
seřizovat nebo uskladňovat separátní nástroj. 
Nejnovější výsek na vlnitou lepenku Beam 2C 
je určen nejenom na třívrstvé lepenky rozma-
nitých typů, ale i pětivrstvou lepenku o tloušťce 
1–4 mm. Výhodou především u výseku vlnité le-
penky je i rovný okraj – na rozdíl od řezu nožem, 
který vlnitou lepenku vždy tlakem částečně zde-
formuje, u laseru nic takového nehrozí, a tech-
nologie přispívá k  esteticky výrazně lepšímu 
vzhledu. Stroj navíc dokáže pracovat rychlostí 
až 4000 archů B1 za hodinu.

DO NEJMENŠÍHO DETAILU
Digitální laserový výsek na stroji Highcon při vý-
robě obalů z vlnité lepenky zatím v Česku kvůli 
jeho vyšší ceně využívá jen společnost Thimm. 
Obal, který vznikl za pomoci obou moderních 
digitálních technologií, je i box na kuchařku Ulala 
Pavlíny Lubojatzky, úspěšné soutěžící televizní 
show MasterChef. Navíc se po vyjmutí kuchařky 
z obalu velmi jednoduše stane box na uchování 
receptů, které navíc drží na místě díky záložce 
z vlnité lepenky, jež je součástí dárkového balení. 
Box rovněž obsahuje části pro sestavení sto-
jánku, ve kterém může být kuchařka vystavena 
nebo do něho lze otevřenou kuchařku položit 
při vaření.

Dalším takto zajímavým obalem je dárkový obal 
Ovocňák, u  kterého zaujme především pre-
cizně vyříznutý ústřední motiv na víku krabičky. 
O tom, že laserový výsek umožňuje i ta nejná-

ročnější řešení, přesvědčí i dárkové ba-
lení pro Glücksfall Gin, který není „jen“ 
dárkovým, ale i  prodejním a  zasilatel-

ským obalem, dárkovou krabicí, a  do-
konce i pultovým displejem. Ve spojení 

s  designem, kde tisk imituje dřevěnou 

strukturu, působí výrazně konstrukce v podobě 
skříňky s dvojími dvířky i zajímavě koncipovaná 
integrovaná vložka z vlnité lepenky ve vnitřním 
prostoru. Zlatým hřebem při rozbalování jsou 
pak laserem detailně vyříznutá loga a  nápisy 
uvnitř obalu. 

Foto: Thimm

Seznamte se s našimi vystavovateli: 

Významný světový veletrh 
zpracování a zušlechťování 
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K dodavatelům jak značicích, tak i řezacích la-
serů patří u nás společnost Megaflex. Letos spo-
lečnost představila novinku v  podobě Speedy 
400 Run On Ruby, kterou lze provozovat v PC síti 
samostatně, jen přes ethernet (není nutné při-
pojení přes USB). Místo staršího JobControl se 
Speedy 400 Run On Ruby nově ovládá pomocí 
pokročilého SW Ruby. Přístup ke všem lasero-
vým úlohám je přímo na displeji laseru a ovládání 
je velmi intuitivní. Samozřejmostí je i  vzdálený 
přístup k laseru z chytrého telefonu nebo tab-
letu. Díky nové technologii HDLR – Technology 
je možné laserem gravírovat jemné detaily ostře 
i při plné rychlosti.

Na digitalizaci včetně laserového řezání se sou-
středí i další dodavatel těchto řešení, Vydos Bo-
hemia. K  povedeným záležitostem patří stroj 
any-Jet II, který lze využívat jak pro digitální vý-
robu etiket, tak flexibilních obalů. Tím, že se jedná 
o technologii all in one, lze v jednom běhu prová-
dět nejen tisk, ale také laserový násek, perforaci 
nebo gravírování. Zařízení disponuje i  dalšími 
funkcemi, jako jsou laminace, laserový násek, od-
víjení odpadní mřížky a podélné řezání, které jsou 
potřebné při výrobě etiket. Vedle digitální výroby 
etiket je neméně zajímavá technologie Petratto 
Eclipse, kterou lze uplatnit při výrobě skládaček 
z  papíru, lepenky či plastu (max. formát archu 
780 × 520 mm, tloušťka 0‚10–0‚8 mm).

OBALY A DESIGN

D
Digitální výsek využívá digitálních dat vekto-

rových souborů k  provedení řezu, výseku, 
perforace či gravírování. Patří sem tedy 

především plotry, ale i  vodní paprsek, 
některé typy CNC strojů a  v  nepo-

slední řadě laser. Na rozdíl od vý-
robního procesu konvenční 

výroby výsekem planžetou je 
laserová produkce mnohem 

pružnější a na přípravu i rychlejší 
záležitost. Zvláště ve spojení s digi-

tálním tiskem zde nejsou potřeba ani 
investice či časové prodlevy na výrobu 

nástroje, tiskových desek apod. Na druhou 
stranu je však samozřejmě nutné připustit, že 

jako vše má i laser některá svá omezení.

LASER V POLYGRAFICKÉ PRODUKCI 
I VE VÝROBĚ OBALŮ
Laserový výsek či gravírování se v současnosti 
uplatňuje jak v polygrafické produkci (svatební 
oznámení, reklama, dárková produkce), tak ve 
výrobě obalů (pevných i  flexibilních) či etiket. 
Výhodou je, že oproti noži, který disponuje vždy 
určitou tloušťkou, lze laserem dosáhnout v de-
tailech i těch nejjemnějších rastrů. Do výroby la-
serových systémů se před pár lety pustil i jeden 
z  nejznámějších brandů z  oblasti řezaček, 
značka Polar-Mohr. Pár měsíců před covidovými 
lockdowny prezentoval výrobce v Německu UV 

KOUZELNÍK 
LASER: 
KDYŽ KLASICKÝ 
VÝSEK NESTAČÍ

Days řadu možností laserového výseku na řeza-
čkách Polar Digicut. Zájem vzbudil především 
Digicut Eco L-pro jednotlivé úlohy ( job) nebo 
menší zakázky. Operace jako řezání, naseká-
vání, děrování či gravírování lze spojit do jedné 
operace bez jakýchkoli změn nástroje nebo na-
výšení dodatečných nákladů. Digicut Eco L lze 
navíc díky vnitřnímu filtračnímu systému a bez-
pečnostním funkcím uvést do provozu téměř 
v každé místnosti.

V souvislosti s komplikovanými či velmi flexibilními zakázkami se 
často hovoří o jejich realizaci digitálním výsekem. Jednou z nej-
progresivnějších technologií digitálního výseku je určitě výroba 
obalů laserovou technologií. Laserový výsek navíc může, podobně 
jako digitální tisk, přinést i další benefit v podobě personalizace.
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„DOBRŮTKOVÉ RECEPTY 
V PRÉMIOVÉM BOXU“
Pokaždé, když teď balím kuchařku, mám 
husí kůži z  toho, že jsme dokázali přijít 
s  něčím, co na trhu dosud nebylo a  co 
dělá, a  ještě bude dělat velkou radost. 
Nejenže v Thimmu moje představy o do-
konalém boxu na kuchařku splnili, oni je 
dokonce předčili. Výsledné řešení je 
nejen estetické, ale především praktické.
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Na začátku je třeba si položit otázku: Co to na-
nomateriály vlastně jsou? „Nanomateriály 

tvoří částečky menší než 100 nanometrů. 
Pro představu: lidský vlas má tloušťku 

42 až 95 mikrometrů, což jsou jed-
notky tisíckrát menší než milimetr. 

Nanometr je pouhá miliard-
tina metru. Podstatné je, že 
vlastnosti látek v  nanoroz-

měrech se projevují jinak než 
u látek běžných velikostí. A právě 

odlišnosti ve fyzikálně-chemických 
vlastnostech činí látky v nanoměřítku 

velmi atraktivními, proto našly uplatnění 
v  mnoha oborech lidské činnosti. Běžně 

se můžeme setkat s  výrobky s  pasivními na-
nostrukturami, jako jsou například nanočástice, 
nanopovlaky a  nanostrukturované materiály 
a kompozity na bázi kovů, keramiky a polymerů, 
jejichž vlastnosti a dopady na funkci jsou v čase 
stabilní,“ vysvětluje vedoucí Ústavu fyziky Fa-
kulty strojní ČVUT v  Praze Petr Vlčák, který se 
výzkumem nanomateriálů zabývá. Například při-
dáním určitého podílu nanomateriálů do surovin 
pro výrobu plastových obalů a  lahví se mohou 
zlepšit jejich chemické funkce a odolnost, barié-
rové vlastnosti či odolnost proti UV záření.

V  posledních letech se ovšem výzkumníci za-
měřují i na využití nanomateriálů tak, aby bylo 
možné díky speciálně vytvořenému obalu za-
bránit kažení potravin. Potravinářský průmysl 
dnes v  největší míře využívá plastové obaly. 
Jejich hlavní slabinou je neschopnost zadržet 
plyny, jako je kyslík, a další malé molekuly tak, aby 

O nanomateriálech v poslední době slýcháme především díky jejich uplatnění v boji proti koronaviru. Nanorouška 
se pro někoho stala každodenní součástí života. Nanomateriály ale nacházejí své uplatnění i v dalších oblastech 
lidské činnosti a obaly nejsou výjimkou. Tedy především obaly v potravinářství.

Nanotechnologie 
v obalech odhalí 
špatné skladování 
potravin

SMART PACKAGING

N
plynů a světla do obalu, kde způsobují rozklad. 
Potravinářské obaly s nanočásticemi mohou mít 
lepší antimikrobiální vlastnosti, které pomáhají 
zachovat čerstvost potravin při dlouhodobém 
skladování a  udrží potravinu v  bezpečí před 
škodlivými bakteriemi.

VÝZKUMY JSOU TEPRVE NA ZAČÁTKU
Například česká firma Nano Medical ve spo-
lupráci s  firmou Podkrkonošská uzenina Bela 
 realizovala výzkumný projekt, který byl zaměřen 
právě na výzkum aplikovatelnosti nanovláken-
ných struktur v obalových materiálech potravin. 
Prioritním záměrem byl vývoj modifikovaných 
obalových materiálů masných tepelně opraco-
vaných výrobků, tedy především uzenin. „Ře-
šení projektu v  rámci programu aplikace nám 
poskytlo výstupy, které predikují využitelnost 
nanovlákenných materiálů v  obalových systé-
mech pro uchovávání potravin. Dále pak tlak na 
minimalizaci obalových materiálů na bázi plastů 
vytváří potenciál pro budoucí využití textilních 
materiálů v obalech. Nicméně reálné nasazení 
nanotechnologií v obalových materiálech bude 
ještě vyžadovat realizaci značného objemu vý-
zkumných aktivit,“ uvedla Marcela Munzarová, 
výzkumná pracovnice ve společnosti Nano 
Medical, a upozornila, že celý výzkumný proces 
může být velice dlouhý. „Například vývoj filtrač-
ních materiálů s  nanovlákny začal okolo roku 
1970 a  stále pokračuje. Průmyslově se začala 
nanovlákna ve filtračních médiích prosazovat na 
přelomu tisíciletí a zdravotnické masky a roušky 
s nanovlákny začala Evropa používat s ohledem 
na covid−19 až v roce 2020,“ dodala. Velmi po-

Marcela 
Munzarová
výzkumná 
pracovnice
Nano Medical

„VÝZKUM 
NANOTECHNOLOGIÍ JE 
BĚH NA DLOUHOU TRAŤ“
Dosud realizovaný výzkum predikuje 
využitelnost nanovlákenných materiálů 
v obalových systémech pro uchovávání 
potravin. Dále pak tlak na minimalizaci 
obalových materiálů na bázi plastů 
vytváří potenciál pro budoucí využití 
textilních materiálů v  obalech. Nic-
méně reálné nasazení nanotechnologií 
v  obalových materiálech bude ještě 
vyžadovat realizaci značného objemu 
výzkumných aktivit v této oblasti a po-
tenciální aplikace by se mohly na trhu 
objevit někdy kolem roku 2030.

Martina Vampulová
svetbleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Odborným partnerem 
pro smart packaging je

nepronikaly obalem a  nedostávaly se k  potra-
vině. Přidáním nanomateriálů, jako jsou nanojíly, 
nitrid titanu nebo oxid titaničitý, lze vlastnosti 
materiálu na výrobu obalů zlepšit. Díky tomu 
bude obal ještě lehčí, ale přitom pevnější, 
a  navíc nanočástice mohou bránit pronikání 
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dobně bude podle Marcely 
Munzarové vypadat využití 
nanotechnologií v  obalových 
materiálech. „Náš projekt je jeden 
z  prvních projektů zaměřených na 
průmysl obalových materiálů. Plánujeme 
pokračování vývojových aktivit v  této oblasti 
a potenciální aplikace se mohou na trhu objevit 
někdy kolem roku 2030.“

NANOVLÁKNA VE SPECIÁLNÍM ŠTÍTKU
Výzkumní pracovníci v zahraničí také vyvíjejí „in-
teligentní“ obaly, které využívají nanorozměrné 
senzory monitorující stav potraviny. Například 
vědci z  výzkumného centra pro biologickou 
chemii při Korejském výzkumném institutu che-
mických technologií (KRICT) vyvinuli bezpeč-
nostní nálepku chladicího řetězce založenou 
na technologii nanovláken. Štítek uvádí, zda se 
mohly některé chlazené potravinářské výrobky, 
jako jsou ryby, maso nebo ovoce a  zelenina, 
zkazit tím, že byly vystaveny teplotám mimo 
povolený rozsah. Výsledky výzkumu byly pub-
likovány v časopise Advanced Materials na 
začátku roku 2020 a  o  projektu infor-
movala také asociace AIPIA. O  co 
přesně šlo? Bezpečnostní štítek 
na sobě vytváří obraz v  době, 
kdy byla potravina vysta-
vena teplotě vyšší než 
10  °C.  Navíc platí, že 
historie expozice 
při pokojové tep-
lotě a doba v průběhu 
procesu dodávky chla-
dicího řetězce jsou zazna-

Foto: P
ixabay

rentní po 
m i n i m á l n ě 
30 minutách 
a  maximálně 24 
hodinách expozice. 
Toho bylo dosaženo 
kontrolou složení a tloušťky 
nanovláken. „Tuto nálepku, 
jakmile je vystavena pokojové 
teplotě, nelze obnovit do původ-
ního stavu, ani když se ji pokusíte znovu 
zchladit nebo zmrazit. Čas expozice při 
pokojové teplotě také nelze ručně upravit. 
Znamená to tedy, že prakticky neexistuje pro-
stor pro jakoukoli manipulaci,“ uvedl Dongyeop 
Oh z institutu KRICT. Nálepka přesně měří teplo 
a  funguje i  po poškození. Navíc neobsahuje 
žádné vypouštěné chemikálie a  lze ji nalepit 
k různým tvarům zboží.

Budoucnost využití nanomateriálů v  potravi-
nářských obalech se zdá být velmi perspektivní, 
nicméně výzkumy jsou teprve na začátku. Uvi-
díme, co ukáže budoucnost.  

menány, ale nelze je 
ručně upravovat. K čemu 

je to dobré? Když jsou chlazené 
nebo zmrazené potraviny vysta-
veny pokojové teplotě, začínají se ob-
vykle množit bakterie, které však nejsou 
viditelné pouhým okem a některé ani neo-
vlivňují chuť či vůni potravin. Některé mražené 
potraviny pak mají téměř stejný vzhled i po roz-
mrazení a opětovném zamrazení, a nelze tedy 
pouhým okem zjistit, že by mohly být zdraví 
škodlivé.

Základní technologií bezpečnostního štítku, 
kterou vědci z  institutu KRICT využili, je nano-
vlákenný film. Na jeho zadní stranu pak připevnili 
běžný film. Nově vyvinutý film z nanovláken má 
i  při nízkých teplotách stabilní strukturu, v  níž 
se tenká vlákna navzájem protínají, takže jsou 

neprůhledná, protože světlo je rozptý-
leno. Když je tato struktura po ur-

čitou dobu vystavena pokojové 
teplotě, zhroutí se. Konkrétně 

se tenká vlákna začnou tavit 
a  vzájemně se zaplétat. 

To umožňuje světlu 
procházet filmem, 

takže vypadá jako 
průhledný. Následně 

je obraz vytvořený na ty-
pickém filmu na zadní straně 

viditelný zepředu, což ukazuje, 
že se jídlo mohlo zkazit. Vědci našli 

i  způsob, jak řídit čas, který je nutný 
k tomu, aby se film stal průhledným. Každá 

nálepka byla navržena tak, aby byla transpa-
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Odborným partnerem 
pro smart packaging je

nepronikaly obalem a  nedostávaly se k  potra-
vině. Přidáním nanomateriálů, jako jsou nanojíly, 
nitrid titanu nebo oxid titaničitý, lze vlastnosti 
materiálu na výrobu obalů zlepšit. Díky tomu 
bude obal ještě lehčí, ale přitom pevnější, 
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

M
„Musíme znát nejen to, co chce zákazník zabalit, 

ale i to, kam budou výrobky zasílány, jaké pře-
pravní prostředky budou použity, zda bude 

obal využitý pouze pro přepravu nebo 
zda bude i prodejní. Zajímá nás také 

skutečnost, jestli je nutné zajistit 
ochranu před poškrábáním, 

zda má výrobek nějaké extra 
křehké části a v neposlední 

řadě je stále častěji rozhodu-
jící i fakt, zda výrobce nebo pro-

dejce preferuje ekologický obal,“ 
říká jednatel společnosti Antalis a re-

gionální ředitel divize průmyslových obalů 
pro východní Evropu skupiny KPP Petr Marti-

nek. Výběr obalu pro výrobek nebo skupiny vý-
robků se tak odvíjí od individuálních požadavků. 
Nejde totiž jen o to výrobek zabalit, ale také za-
jistit jeho maximální ochranu před poškozením.

LEPENKA PŘEDHÁNÍ PLASTOVÉ OBALY
Všeobecně lze říci, že v  poslední době jsou 
v  segmentu skla, porcelánu a  keramiky prefe-
rovanější papírové obaly před těmi plastovými. 

U OBALŮ 
KŘEHKÉHO ZBOŽÍ 
VEDOU OCHRANA 
ZBOŽÍ A PŘÍRODNÍ 
MATERIÁLY

Například výrobce sanitární keramiky Laufen 
CZ ve svých výrobních závodech v  Bechyni 
a ve Znojmě používá obaly z třívrstvé nebo pě-
tivrst vé lepenky, zboží je loženo na paletách, 
zpevněno dřevotřískovými deskami a zapečeno 
v paletizačním pytli.

„Balení se poslední dobou výrazně mění, což 
souvisí se změnou sortimentu a se způsobem 
prodeje výrobků. Vzpomínám si, kdy se menší 
kusy výrobků značky Jika, které jsou méně ná-
kladné, vkládaly do dřevité vlny a  nákladními 
vlaky odjížděly většinou na východní trhy. Dnes 
se již vše posunulo, vyrábíme více těžších kusů 
a více modelů Laufen, které jsou náročnější na 
kvalitu balení,“ říká Josef Skalák, procurement 
manager Laufen CZ. A pokračuje: „Ve větší míře 
nabízíme a  prodáváme zboží prostřednictvím 
mezinárodních hobby marketů, kde obal do ur-
čité míry i prodává, nejen chrání zboží. Tady je 
požadavek, aby byl hodně atraktivní, aby oka-
mžitě upoutal zákazníka – obal bývá často prv-
ním pocitem zákazníka a  většinou první pocit 
nebo první myšlenka bývá ta nejlepší.“

Škála obalů pro křehké zboží, jako je sklo, porcelán nebo keramika, je celkem široká. Někteří výrobci používají karto-
náž, jiní dávají přednost teplem smrštitelné fólii, PE nebo LDPE fólii, velké předměty, jako jsou například lustry, se pak 
balí do beden z OSB desek nebo se používají kombinované obaly. Výběr toho nejlepšího obalu totiž nezávisí jen na 
typu či druhu zboží, ale i na řadě dalších okolností.
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Stroje pro automatickou 
výrobu obalů z vlnité 
lepenky,  které se přizpůsobí 
vašemu produktu
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Štěpán Pultar
packaging specialist
Lasvit

„U KOMPOSTOVATEL-
NÝCH PLASTŮ JE 
PROBLÉM S LIKVIDACÍ“
Již několik let intenzivně pracujeme 
na redukci neekologických materiálů, 
protože firma Lasvit nechce zatěžo-
vat životní prostředí. Ekologické obaly 
jsou ale složité a velmi komplexní téma 
a najít správné řešení, zvláště pro balení 
skla, není vůbec snadné. Například naše 
snaha o  implementování kompostova-
telných plastů naráží na problém, kde 
v různých koutech světa nejsou na likvi-
daci takových materiálů připraveni.
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„Výrobce by vždy měl 

zvážit více variant obalů 

a nebát se investovat do 

ochrany svých produktů.“

I E-SHOPY PREFERUJÍ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
Využití lepenkového balení souvisí také se sku-
tečností, že čím dál víc výrobců prodává menší 
kusy keramiky a skla prostřednictvím e-shopů. 
I  tam jednoznačně převládá balení do papíro-
vých krabic. „Zákazníci preferují a kladou důraz 
na kvalitní papírové výplně a krabice. Během pan-
demie někteří z nich museli své podnikání pře-
sunout do e-commerce prostředí, a proto každý 
náš zákazník, který prodával křehké předměty 
ze skla, porcelánu nebo keramiky, potřeboval 

kvalitní 
k r a b i c i , 
která byla 
vyplněna papí-
rovou výplní, pří-
padně bublinkovou 
fólií, aby zabránil rozbití 
takových předmětů,“ říká 
Gabriela Fabianová, country 
manažerka ČR a  SR ve společ-
nosti Raja.

Stroje pro automatickou 
výrobu obalů z vlnité 
lepenky,  které se přizpůsobí 
vašemu produktu

  PŘES 100 TYPŮ KLOPOVÝCH KRABIC 
PODLE FEFCO V PAMĚTI

MINIMÁLNÍ ČASY PŘESTAVBY

PLZEŇSKÁ 2561/164, 150 00 PRAHA 5, TEL.: 257 224 475, FAX: 257 210 565
E-MAIL: INFO@SIGLOCH-KOLBUS.CZ, WWW.SIGLOCH-KOLBUS.CZ

Stroje pro výrobu 
luxusní potahované 
kartonáže

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

  ŽÁDNÉ VÝMĚNNÉ PŘÍPRAVKY 
PRO ZMĚNU VÝROBY
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OBOROVÉ ŘEŠENÍ

M
„Musíme znát nejen to, co chce zákazník zabalit, 

ale i to, kam budou výrobky zasílány, jaké pře-
pravní prostředky budou použity, zda bude 

obal využitý pouze pro přepravu nebo 
zda bude i prodejní. Zajímá nás také 

skutečnost, jestli je nutné zajistit 
ochranu před poškrábáním, 

zda má výrobek nějaké extra 
křehké části a v neposlední 

řadě je stále častěji rozhodu-
jící i fakt, zda výrobce nebo pro-

dejce preferuje ekologický obal,“ 
říká jednatel společnosti Antalis a re-

gionální ředitel divize průmyslových obalů 
pro východní Evropu skupiny KPP Petr Marti-

nek. Výběr obalu pro výrobek nebo skupiny vý-
robků se tak odvíjí od individuálních požadavků. 
Nejde totiž jen o to výrobek zabalit, ale také za-
jistit jeho maximální ochranu před poškozením.

LEPENKA PŘEDHÁNÍ PLASTOVÉ OBALY
Všeobecně lze říci, že v  poslední době jsou 
v  segmentu skla, porcelánu a  keramiky prefe-
rovanější papírové obaly před těmi plastovými. 

U OBALŮ 
KŘEHKÉHO ZBOŽÍ 
VEDOU OCHRANA 
ZBOŽÍ A PŘÍRODNÍ 
MATERIÁLY

Například výrobce sanitární keramiky Laufen 
CZ ve svých výrobních závodech v  Bechyni 
a ve Znojmě používá obaly z třívrstvé nebo pě-
tivrst vé lepenky, zboží je loženo na paletách, 
zpevněno dřevotřískovými deskami a zapečeno 
v paletizačním pytli.

„Balení se poslední dobou výrazně mění, což 
souvisí se změnou sortimentu a se způsobem 
prodeje výrobků. Vzpomínám si, kdy se menší 
kusy výrobků značky Jika, které jsou méně ná-
kladné, vkládaly do dřevité vlny a  nákladními 
vlaky odjížděly většinou na východní trhy. Dnes 
se již vše posunulo, vyrábíme více těžších kusů 
a více modelů Laufen, které jsou náročnější na 
kvalitu balení,“ říká Josef Skalák, procurement 
manager Laufen CZ. A pokračuje: „Ve větší míře 
nabízíme a  prodáváme zboží prostřednictvím 
mezinárodních hobby marketů, kde obal do ur-
čité míry i prodává, nejen chrání zboží. Tady je 
požadavek, aby byl hodně atraktivní, aby oka-
mžitě upoutal zákazníka – obal bývá často prv-
ním pocitem zákazníka a  většinou první pocit 
nebo první myšlenka bývá ta nejlepší.“

Škála obalů pro křehké zboží, jako je sklo, porcelán nebo keramika, je celkem široká. Někteří výrobci používají karto-
náž, jiní dávají přednost teplem smrštitelné fólii, PE nebo LDPE fólii, velké předměty, jako jsou například lustry, se pak 
balí do beden z OSB desek nebo se používají kombinované obaly. Výběr toho nejlepšího obalu totiž nezávisí jen na 
typu či druhu zboží, ale i na řadě dalších okolností.

Martina Vampulová
svetbleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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„U KOMPOSTOVATEL-
NÝCH PLASTŮ JE 
PROBLÉM S LIKVIDACÍ“
Již několik let intenzivně pracujeme 
na redukci neekologických materiálů, 
protože firma Lasvit nechce zatěžo-
vat životní prostředí. Ekologické obaly 
jsou ale složité a velmi komplexní téma 
a najít správné řešení, zvláště pro balení 
skla, není vůbec snadné. Například naše 
snaha o  implementování kompostova-
telných plastů naráží na problém, kde 
v různých koutech světa nejsou na likvi-
daci takových materiálů připraveni.
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JAK NA RECYKLOVATELNÉ OBALY PRO SKLO, PORCELÁN A KERAMIKU

Společnost Eko-kom připravila doporučení pro konstrukci a design obalů v segmentu skla, porcelánu a keramiky, aby byla zajištěna jejich recyklovatel-
nost. Eko-kom upozorňuje na to, že i přes vynaložené úsilí, aby poskytované konzultace, informace a doporučení byly aktuální a přesné, nemůže to jakkoli 
zaručit. V případě potřeby se lze obrátit na pracovníky AOS Eko-kom a požádat je o podrobnější posouzení. Konkrétní obaly jsou pak konzultovány přímo 
se zpracovateli odpadů.

 Klasické krabice (třívrstvé nebo pě-
tivrstvé lepenky) různých rozměrů, po-
tahová kartonáž s průhlednými víky, 
látkovými výstelkami (satén, samet 
apod.)
Po vizuální stránce je takový obal pro 
spotřebitele jistě dobrý. Co se týče 
třídění, je však již nutná určitá úprava 
tohoto kombinovaného obalu, spotře-
bitel by tedy měl oddělit a zvlášť vytřídit 
papírovou část a zvlášť průhledné víko 
(plast), textilní výstelky (kontejner na 
textil nemusí mít ale v rámci nejbliž-
šího kontejnerového hnízda na tříděný 
odpad).

 Teplem smrštitelná fólie
Dobře identifikovatelná, snadno třídi-
telná, dobře recyklovatelná.

 PE fólie,  LDPE fólie, paletizační pytle 
a stretch fólie
Pro spotřebitele dobře identifikova-
telný materiál (plast), lze běžně třídit, 
a pokud není fólie příliš potištěna 

a probarvena (netransparentní tmavé 
barvy), pak je dobře recyklovatelná.

 Bublinková fólie
Pro spotřebitele je snadno identifiko-
vatelná, lze ji běžně třídit a je recyklo-
vatelná.

 Lepicí pásky na krabice
Na lepenkové krabice je vhodnější po-
užít papírovou pásku – krabici pak stačí 
rozložit, rozříznout nebo sešlápnout 
a i s papírovou páskou ji lze snadno vy-
třídit do modrého kontejneru. A stejně 
snadná je i následná recyklace. U plas-
tové lepenky je vhodné lepenku z papíru 
odstranit a vytřídit zvlášť.

 Pásky na uzavření: PP, PET, PES, oce-
lová nebo papírová
Plastové, kovové i papírové vázací pásky 
lze běžně třídit a tyto materiály jsou 
dobře recyklovatelné, žádné komplikace 
v těchto případech nebývají, problema-
tická je polyesterová textilní páska.

 Spony pro vázací pásky – ocelové, 
drátěné, plastové včetně plastových 
rohovníků
Všechny zmíněné varianty jsou dobře 
identifikovatelné, lze je třídit a recyklo-
vat.

 Bedny z OSB
I dřevo lze recyklovat, v případě OSB 
desek mohou být komplikací obsažená 
pojidla.

 Obaly z kombinace trámků, kovo-
vých rámů a OSB
Taková kombinace vyžaduje před třídě-
ním úpravu – oddělit dřevo, kov a OSB 
výplň. Pokud odevzdáme do sběrného 
dvora, tuto demontáž tam udělají za 
nás. Z hlediska bytelnosti je takový obal 
velmi dobrý, z hlediska třídění a recyk-
lace je vzhledem k již zmíněné nutné 
demontáži zbytečně náročný.

Gabriela 
Fabianová
country manažerka 
ČR a SR
Raja

„OCHRÁNIT 
I FABERGÉHO VEJCE“
Specialisté vždy doporučují zvolit 
správný rozměr krabice, který vyhovuje 
pro zasílání daného zboží. V  případě 
větší krabice je důležité prostor vyplnit 
kvalitním výplňovým materiálem, který 
nejen dostatečně chrání, ale také fi-
xuje zboží proti otřesům, vlhkosti nebo 
znehodnocení. Doporučení závisí i  na 
objemu objednávek. Při výběru obalů 
doporučujeme krabice s  pěti až sedmi 
vrstvami lepenky, které ochrání i Faber-
gého vejce před poškozením. Vhodné je 
krabici označit etiketou „Pozor křehké“ 
nebo „Sklo“. Je také nutné dbát na 
správné rozložení zboží uvnitř krabice. 
Zboží křehké a  náchylné k  rozbití roz-
hodně nedoporučujeme kombinovat 
s těžkými produkty.

ROZHODUJÍCÍ JE OCHRANA ZBOŽÍ 
PŘI PŘEPRAVĚ
Při volbě správných obalů klade společnost Lau-
fen CZ důraz především na kvalitu vrchní vrstvy 
(tzv. kraftliner). Důležitý je také správný rozměr 
a  v  neposlední řadě zpracování uzávěru kra-
bice a případného spoje. „Nebezpečné kovové 
spony se snažíme nahrazovat lepením lepidlem 
nebo speciální páskou. Naše zboží vozíme po 
celém světě, proto balení musí být té nejvyšší 
kvality a musí chránit zboží všude, tedy cestou 
k nejbližšímu velkoobchodu až po zaoceánské 
několikatýdenní putování ke koncovému zákaz-
níkovi,“ popisuje Josef Skalák.

U  skleněných, porcelánových a  keramických 
výrobků je funkce obalu jako ochrany zboží 
během přepravy a skladování velice důležitým 
aspektem. Rozklíčovat všechna rizika, která 
se mohou během cesty k  zákazníkovi objevit, 
patří k nejdůležitějším úkolům logistických ma-

VÝZVOU JE BALENÍ OBJEMNÉHO 
A KŘEHKÉHO ZBOŽÍ
Poněkud odlišná je situace při výrobě a  pře-
pravě velkých křehkých kusů, například lustrů. 
I firma Lasvit využívá lepenkové obaly, ale větší 
výrobky balí do beden z OSB, případně prefe-
ruje kombinace trámků, kovových rámů a OSB 
pro ty největší konstrukce. „Pro naše produkty 
z  kolekcí používáme zajímavé konstrukce le-
penkových obalů. Ale ještě zajímavější jsou ty 
nejmohutnější obaly. Museli jsme například vy-
myslet obal pro až sedm metrů dlouhé rovné 
skleněné závěsy nebo třímetrové ocelové listy 
ověšené sklem,“ říká Štěpán Pultar, packaging 
specialist firmy Lasvit.

Firma se snaží obaly neustále vylepšovat, a to 
nejen z hlediska ochrany zabaleného zboží, ale 
také z  důvodu jednodušší manipulace. „Vy-
hýbáme se obalům s  trámovým dnem. 
S nimi se špatně manipuluje pomocí 
paletového vozíku při nakládání 
do zámořských kontej-
nerů,“ dodává Štěpán 
Pultar.

Firma se snaží obaly neustále vylepšovat, a to 
nejen z hlediska ochrany zabaleného zboží, ale 
také z  důvodu jednodušší manipulace. „Vy-
hýbáme se obalům s  trámovým dnem. 
S nimi se špatně manipuluje pomocí 
paletového vozíku při nakládání 
do zámořských kontej-
nerů,“ dodává Štěpán 
Pultar.

Foto: THIMM Obaly
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nažerů. „Zejména tzv. poslední míle patří mezi 
nejkritičtější okamžiky, kdy se obal dostává do 
běžné balíkové přepravy. S nárůstem e-shopů 
se navíc toto téma dostává ještě více do popředí 
zájmu výrobců obalů,“ říká jednatel Antalisu Petr 
Martinek a připomíná, že ve většině případů se 
navíc jedná o unikátní výrobky, takže následná 
škoda se může vyšplhat velmi vysoko. „Výrobce 
by vždy měl zvážit více variant obalů a nebát se 
investovat do ochrany svých produktů. Určitě se 
to vyplatí,“ radí Petr Martinek.

Jeho slova potvrzuje Štěpán Pultar, protože 
výrobky společnosti Lasvit jsou vyráběné na 
zakázku a jsou nákladné nejen z hlediska finanč-
ního, ale také časového. „I z těchto důvodů je pro 
nás bezpečnost při přepravě na prvním místě. 
V případě poškození během přepravy můžeme 
sice využít pojištění, ale dodání nových kusů 
může dnes trvat i měsíce. A taková prodleva se 
následně může promítnout do vztahu s našimi 
klienty,“ upozorňuje.

Výrobce využívá jednocestné obaly, proto se 
snaží, aby byly jednoduché, cenově přijatelné, 
praktické pro balení a  vybalení a  v  neposlední 
řadě také ekologické. Pokud to lze, omezuje 
vy užití různých materiálů na minimum a  sází 
na ekologické hledisko. Není to ale vždy jedno-
duché. „Již několik let intenzivně pracujeme na 

redukci neekologických materiálů, protože firma 
Lasvit nechce zatěžovat životní prostředí. Eko-
logické obaly jsou ale složité a velmi komplexní 
téma a najít správné řešení, zvláště pro balení 
skla, není vůbec snadné. Například naše snaha 
o  implementování kompostovatelných plastů 
naráží na problém, kde v různých koutech světa 
nejsou na likvidaci takových materiálů připra-
veni,“ říká Štěpán Pultar.

RECYKLACE FIRMY ZAJÍMÁ
K ochraně životního prostředí se hlásí i výrobce 
sanitární keramiky Laufen CZ, který u obalových 
materiálů zavádí stále více recyklovatelných slo-

žek. „Konkrétně u  lepenkových obalů se jedná 
o  větší podíl recyklovaného, tedy sběrného 
papíru, u paletizačních pytlů rovněž testujeme 
materiály s  různým podílem recyklovaného 
plastu,“ popisuje Josef Skalák. A  otázka život-
ního prostřední není často lhostejná ani firmám 
v oblasti e-commerce. E-shopy, menší či větší 
výrobci a prodejci keramiky a porcelánu při vý-
běru obalového materiálu myslí i  na možnost 
recyklace obalů. Využití zdrojů z přírodních a re-
cyklovatelných materiálů příliš nezatěžujících 
přírodu se stalo v posledních letech trendem,“ 
všimla si Gabriela Fabianová. A nejde jen o oba-
lový materiál.

inzerce

„CENA OBALOVÝCH MATERIÁLŮ 
DRAMATICKY ROSTE“
Pro oba naše výrobní závody v Česku – v Bechyni a ve Znojmě 
– nakupujeme více než dva miliony kusů různých lepenkových 
balení v hodnotě téměř 40 milionů korun, a to od dvou tu-
zemských a jednoho zahraničního výrobce. Dalších přibližně 
40 milionů korun vynakládá naše společnost na ostatní oba-
lové materiály, jako jsou dřevěné palety, dřevotřískové pro-
klady, plastové paletizační pytle, strečové fólie a podobně. 
Situace na trhu s obalovým materiálem není vůbec příznivá 
a zásadně se mění. Obalové materiály v tuto chvíli zdražují, 
některé z nich o desítky procent, jiné dokonce o více než sto 
procent. Zároveň je také velmi obtížné některé materiály za-
jistit v požadovaném množství a čase. Věříme, že se situace 
na trhu s obalovými materiály brzy uklidní a jejich nakupování 
se dostane opět do standardních kolejí, tedy jak z hlediska 
dostupnosti, tak z hlediska ceny.

Josef Skalák 
procurement manager
Laufen CZ
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JAK NA RECYKLOVATELNÉ OBALY PRO SKLO, PORCELÁN A KERAMIKU

Společnost Eko-kom připravila doporučení pro konstrukci a design obalů v segmentu skla, porcelánu a keramiky, aby byla zajištěna jejich recyklovatel-
nost. Eko-kom upozorňuje na to, že i přes vynaložené úsilí, aby poskytované konzultace, informace a doporučení byly aktuální a přesné, nemůže to jakkoli 
zaručit. V případě potřeby se lze obrátit na pracovníky AOS Eko-kom a požádat je o podrobnější posouzení. Konkrétní obaly jsou pak konzultovány přímo 
se zpracovateli odpadů.

 Klasické krabice (třívrstvé nebo pě-
tivrstvé lepenky) různých rozměrů, po-
tahová kartonáž s průhlednými víky, 
látkovými výstelkami (satén, samet 
apod.)
Po vizuální stránce je takový obal pro 
spotřebitele jistě dobrý. Co se týče 
třídění, je však již nutná určitá úprava 
tohoto kombinovaného obalu, spotře-
bitel by tedy měl oddělit a zvlášť vytřídit 
papírovou část a zvlášť průhledné víko 
(plast), textilní výstelky (kontejner na 
textil nemusí mít ale v rámci nejbliž-
šího kontejnerového hnízda na tříděný 
odpad).

 Teplem smrštitelná fólie
Dobře identifikovatelná, snadno třídi-
telná, dobře recyklovatelná.

 PE fólie,  LDPE fólie, paletizační pytle 
a stretch fólie
Pro spotřebitele dobře identifikova-
telný materiál (plast), lze běžně třídit, 
a pokud není fólie příliš potištěna 

a probarvena (netransparentní tmavé 
barvy), pak je dobře recyklovatelná.

 Bublinková fólie
Pro spotřebitele je snadno identifiko-
vatelná, lze ji běžně třídit a je recyklo-
vatelná.

 Lepicí pásky na krabice
Na lepenkové krabice je vhodnější po-
užít papírovou pásku – krabici pak stačí 
rozložit, rozříznout nebo sešlápnout 
a i s papírovou páskou ji lze snadno vy-
třídit do modrého kontejneru. A stejně 
snadná je i následná recyklace. U plas-
tové lepenky je vhodné lepenku z papíru 
odstranit a vytřídit zvlášť.

 Pásky na uzavření: PP, PET, PES, oce-
lová nebo papírová
Plastové, kovové i papírové vázací pásky 
lze běžně třídit a tyto materiály jsou 
dobře recyklovatelné, žádné komplikace 
v těchto případech nebývají, problema-
tická je polyesterová textilní páska.

 Spony pro vázací pásky – ocelové, 
drátěné, plastové včetně plastových 
rohovníků
Všechny zmíněné varianty jsou dobře 
identifikovatelné, lze je třídit a recyklo-
vat.

 Bedny z OSB
I dřevo lze recyklovat, v případě OSB 
desek mohou být komplikací obsažená 
pojidla.

 Obaly z kombinace trámků, kovo-
vých rámů a OSB
Taková kombinace vyžaduje před třídě-
ním úpravu – oddělit dřevo, kov a OSB 
výplň. Pokud odevzdáme do sběrného 
dvora, tuto demontáž tam udělají za 
nás. Z hlediska bytelnosti je takový obal 
velmi dobrý, z hlediska třídění a recyk-
lace je vzhledem k již zmíněné nutné 
demontáži zbytečně náročný.

Gabriela 
Fabianová
country manažerka 
ČR a SR
Raja

„OCHRÁNIT 
I FABERGÉHO VEJCE“
Specialisté vždy doporučují zvolit 
správný rozměr krabice, který vyhovuje 
pro zasílání daného zboží. V  případě 
větší krabice je důležité prostor vyplnit 
kvalitním výplňovým materiálem, který 
nejen dostatečně chrání, ale také fi-
xuje zboží proti otřesům, vlhkosti nebo 
znehodnocení. Doporučení závisí i  na 
objemu objednávek. Při výběru obalů 
doporučujeme krabice s  pěti až sedmi 
vrstvami lepenky, které ochrání i Faber-
gého vejce před poškozením. Vhodné je 
krabici označit etiketou „Pozor křehké“ 
nebo „Sklo“. Je také nutné dbát na 
správné rozložení zboží uvnitř krabice. 
Zboží křehké a  náchylné k  rozbití roz-
hodně nedoporučujeme kombinovat 
s těžkými produkty.

ROZHODUJÍCÍ JE OCHRANA ZBOŽÍ 
PŘI PŘEPRAVĚ
Při volbě správných obalů klade společnost Lau-
fen CZ důraz především na kvalitu vrchní vrstvy 
(tzv. kraftliner). Důležitý je také správný rozměr 
a  v  neposlední řadě zpracování uzávěru kra-
bice a případného spoje. „Nebezpečné kovové 
spony se snažíme nahrazovat lepením lepidlem 
nebo speciální páskou. Naše zboží vozíme po 
celém světě, proto balení musí být té nejvyšší 
kvality a musí chránit zboží všude, tedy cestou 
k nejbližšímu velkoobchodu až po zaoceánské 
několikatýdenní putování ke koncovému zákaz-
níkovi,“ popisuje Josef Skalák.

U  skleněných, porcelánových a  keramických 
výrobků je funkce obalu jako ochrany zboží 
během přepravy a skladování velice důležitým 
aspektem. Rozklíčovat všechna rizika, která 
se mohou během cesty k  zákazníkovi objevit, 
patří k nejdůležitějším úkolům logistických ma-

VÝZVOU JE BALENÍ OBJEMNÉHO 
A KŘEHKÉHO ZBOŽÍ
Poněkud odlišná je situace při výrobě a  pře-
pravě velkých křehkých kusů, například lustrů. 
I firma Lasvit využívá lepenkové obaly, ale větší 
výrobky balí do beden z OSB, případně prefe-
ruje kombinace trámků, kovových rámů a OSB 
pro ty největší konstrukce. „Pro naše produkty 
z  kolekcí používáme zajímavé konstrukce le-
penkových obalů. Ale ještě zajímavější jsou ty 
nejmohutnější obaly. Museli jsme například vy-
myslet obal pro až sedm metrů dlouhé rovné 
skleněné závěsy nebo třímetrové ocelové listy 
ověšené sklem,“ říká Štěpán Pultar, packaging 
specialist firmy Lasvit.

Firma se snaží obaly neustále vylepšovat, a to 
nejen z hlediska ochrany zabaleného zboží, ale 
také z  důvodu jednodušší manipulace. „Vy-
hýbáme se obalům s  trámovým dnem. 
S nimi se špatně manipuluje pomocí 
paletového vozíku při nakládání 
do zámořských kontej-
nerů,“ dodává Štěpán 
Pultar.

Foto: THIMM Obaly
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Podobný trend je patrný i na Slovensku. Vzhle-
dem k  tomu, že keramika je přírodní materiál, 
snaží se využívat přírodní obalový materiál i vý-
robce Modranské majoliky, výrobní družstvo 
Slovenská ľudová majolika. Podle Miriam Fu-
ňové zákazníci takový postup oceňují. V  druž-
stvu používají k zabalení zboží papírové krabice 
a  výstelku ze slámy, někdy také ekologické re-

cyklované obaly ze starých 
časopisů, novin a  už použité 
krabice. „Pro delší trasy nebo 
některé typy produktů musíme 
však použít i  bublinkovou fólii 
jako ochranný prvek,“ dodává 
Miriam Fuňová.

Petr Martinek
jednatel Antalis, regionální ředitel divize průmyslových obalů pro východní Evropu, skupina KPP

„OTAZNÍKY KOLEM RECYKLOVATELNOSTI OBALŮ TRVAJÍ“
V současné době je velice „trendy“ papír. Máme fungující systém sběru papíru a recyklace. Ovšem už nikde ne-
slyšíme o energetické náročnosti recyklace papíru. O možnostech opakovaného použití papírového obalu, jako 
například papírové tašky. O možnostech recyklačních cyklů, kdy víme, že papírové vlákno lze recyklovat maxi-
málně šestkrát, protože potom je již znehodnocené. A jsou papírny vůbec kapacitně schopné dodávat dostatek 
papíru pro rostoucí poptávku? V současné době je dodací lhůta až půl roku, což je neakceptovatelné a může 
vést ke kolapsu nabídky. Naopak plast je jednoduše recyklovatelný a v podstatě nemá limit. Ovšem jeho hlavním 
nedostatkem je biologická odbouratelnost. Musí fungovat efektivní systém sběru plastů z ekonomiky. Bez toho je 
plast neudržitelný a globálně nebezpečný v kontextu životního prostředí. Velké firmy se dnes hodně zabývají vrat-
nými obaly. Zde se ale jedná většinou o výrobky z plastu v různých formách s dlouhou životností. Při jejich vývoji 
je kladen velký důraz na maximalizaci množství při zpětném odběru, resp. na minimalizaci logistických nákladů 
s tím spojených, takže obal by měl být rozložitelný. Pozornost se hodně zaměřuje i na náhrady polystyrenových 
tvarovek a výplní a hledají se alternativy například z nasávané kartonáže.

Foto: Antalis
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UDRŽITELNOST

O
Organizace ECR a WPO představily nového 

průvodce designem obalů s  cílem pod-
pořit jejich recyklovatelnost. Sada 

doporučení směřujících na malo-
obchodníky a výrobce má pod-

pořit přechod k  oběhovému 
hospodářství díky návrhu 

cirkulárních obalů. Ma-
nuál se zaměřuje na 

obaly podle typu (lahev, 
kelímek atd.) a  je vhodný pro 

produkty z potravinářského i ne-
potravinářského segmentu. Publi-

kované tipy lze aplikovat na primární, 
sekundární i terciální balení.

Doporučení vycházejí z premisy, že nelze usku-
tečnit řádnou recyklaci, aniž by byl obal správně 
navržen. Proto je nezbytné, aby všechna oddě-
lení, která se podílejí na přípravě obalu, vnímala 
a  respektovala základy designu cirkulárních 
obalů. Příručka může být dobrý výchozí bod 
pro odborníky, kteří nejsou úplně specialisty na 
obalové materiály, aby porozuměli a přijali nej-
lepší designové postupy pro recyklaci a poznali 
recyklační procesy, technologie a infrastrukturu.

Declan Carolan, spolupředseda ECR Commu-
nity, říká: „Jsme potěšeni, že můžeme podpořit 
tuto komplexní publikaci, která společnostem 
poskytuje praktické rady, jak vyrábět obaly, 
které lze recyklovat, jsou vhodné pro daný 
účel, a  přitom vypadají dobře. Víme, že obě-
hové obaly a návazné recyklační systémy jsou 
zásadním krokem v  přechodu k  oběhovému 
hospodářství.“ Nerida Kelton, viceprezidentka 

pro udržitel-
nost organizace 
WPO, dodává: „WPO 
vítá tento nový pramen, 
který je prvním krokem 
konzistentního a  komplex-
ního přístupu při návrhu cirku-
lárních obalů a  materiálů. Dalším 
krokem je povzbudit našich 53 člen-
ských zemí, aby nejen používaly tohoto 
průvodce, ale také spolupracovaly s  WPO 
na vývoji lokalizovanějších verzí, jež budou od-
povídat potřebám jejich zemí a regionů.“

Silvia Apprich, vedoucí oddělení pro udržitelné 
řízení zdrojů, průmyslové obalové technologie, 
obalové technologie a udržitelnost na University 
of Applied Sciences (FH Campus Wien), zdů-
razňuje naléhavou potřebu jasného přístupu: 
„Opravdu věřím, že toto téma je v dnešní době 
tak důležité, že každý produktový manažer, 
každý generální ředitel musí porozumět tomu, 
jak jejich společnost může přispět k evropským 
cílům v oblasti recyklace.“

Spotřebitelé, legislativa i firmy v B2B vztazích vyžadují udržitelnější balení. Organizace ECR, WPO a University of 
Applied Science Vienna spojily své síly a vytvořily manuál nazvaný Packaging design for recycling s podtitulem A glo-
bal recommendation for circular packaging design. Cíl publikace je zřejmý – přinést lepší obaly z pohledu materiá-
lové recyklace při zachování atraktivity pro nakupující.

JAK NA OBALY 
PĚKNÉ A ZÁROVEŇ 
CIRKULÁRNÍ

Příručka byla představena začátkem října na webináři, 

na kterém vystoupili Ernst Krottendorfer (University of 

Applied Science), Declan Carolan (ECR Ireland), Teresa 

Mischek-Moritz (ECR Austria) a Nerida Kelton (W
PO).

Repro: SB

Stanislav D. Břeň
  svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Příručku si můžete stáhnout na:
ecr-community.org 
nebo worldpackaging.org.
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ňové zákazníci takový postup oceňují. V  druž-
stvu používají k zabalení zboží papírové krabice 
a  výstelku ze slámy, někdy také ekologické re-
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časopisů, novin a  už použité 
krabice. „Pro delší trasy nebo 
některé typy produktů musíme 
však použít i  bublinkovou fólii 
jako ochranný prvek,“ dodává 
Miriam Fuňová.
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V současné době je velice „trendy“ papír. Máme fungující systém sběru papíru a recyklace. Ovšem už nikde ne-
slyšíme o energetické náročnosti recyklace papíru. O možnostech opakovaného použití papírového obalu, jako 
například papírové tašky. O možnostech recyklačních cyklů, kdy víme, že papírové vlákno lze recyklovat maxi-
málně šestkrát, protože potom je již znehodnocené. A jsou papírny vůbec kapacitně schopné dodávat dostatek 
papíru pro rostoucí poptávku? V současné době je dodací lhůta až půl roku, což je neakceptovatelné a může 
vést ke kolapsu nabídky. Naopak plast je jednoduše recyklovatelný a v podstatě nemá limit. Ovšem jeho hlavním 
nedostatkem je biologická odbouratelnost. Musí fungovat efektivní systém sběru plastů z ekonomiky. Bez toho je 
plast neudržitelný a globálně nebezpečný v kontextu životního prostředí. Velké firmy se dnes hodně zabývají vrat-
nými obaly. Zde se ale jedná většinou o výrobky z plastu v různých formách s dlouhou životností. Při jejich vývoji 
je kladen velký důraz na maximalizaci množství při zpětném odběru, resp. na minimalizaci logistických nákladů 
s tím spojených, takže obal by měl být rozložitelný. Pozornost se hodně zaměřuje i na náhrady polystyrenových 
tvarovek a výplní a hledají se alternativy například z nasávané kartonáže.

Foto: Antalis



Č. 113 – 10–12/2021

Po pandemické odmlce, kdy se kongres Obalko uskutečnil pouze online, navštívilo devátý 
ročník 420 obalových profesionálů. Přednášející a diskutující největšího českého a sloven-
ského obalového kongresu se shodli na tom, že navzdory trendu udržitelnosti nelze slevovat 
z ostatních požadavků kladených na obaly. V rámci Balení v akci mohli účastníci navštívit společ-
nosti Thimm pack’n’display, Canpack a Plzeňský Prazdroj.

34

Po dlouhém pandemickém období bez kongresů 
naživo se opět setkala obalová komunita. Příle-

žitostí k tomu byl kongres Obalko 9, který se 
uskutečnil ve dnech 14. a 15. října v Aqua-

palace Hotelu Prague. Celkem 420 
účastníků diskutovalo o aktuálních 

problémech a  výzvách obalo-
vého průmyslu. Hlavní motto 
kongresu znělo Tři dimenze 

obalu. „Je několik důležitých 
funkcí obalu, ale vypíchli jsme tři, 

které v  současnosti mnoho firem 
pokládá za naprosto klíčové – ochrana, 

marketing a cirkularita. V podstatě ve všech 
přednáškách nebo panelových diskusích byly 

tyto tři dimenze obalu přítomné,“ říká Jeff-
rey Osterroth, generální ředitel pořádající 

společnosti Atoz Group. 3D pojetí bylo 
umocněno trojdimenzionální grafi-

kou, všudypřítomnými 3D brýlemi 
nebo simulátory virtuální reality 

ve večerní části programu. 
Součástí kongresových 

dnů byly Ceremonie 
Obal roku, Obalový 

Business Mixer 
a Balení v akci.

UDÁLOST

P

Obalko odhalilo 
tři dimenze obalu

Foto (6×): Obalko 2021

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

DEN VE VÍRU OBALŮ
Hlavní konferenční program odstartoval Ladi-
slav Špaček. Mistr etikety se tentokrát zaměřil 
na jiné etikety, než jsou obaloví profesionálové 
zvyklí, totiž náš osobní obal. Velmi přesvědčivě 
a zároveň vtipně předestřel fakta o tom, jak nás 
lidé vnímají při osobním jednání, jak můžeme 
budovat vztahy typu win-win a  proč ztrácíme 
klienty. Mnohé je spojeno s naší schopností kul-
tivovaného společenského vystupování.

Následovala prezentace, která byla takříkajíc 
zásahem na komoru. Přední obalový odborník 
a  někdejší předseda německého obalového 
institutu Thomas Reiner se pustil do klíčového 
tématu současnosti – udržitelnosti. Obalový 
průmysl čelí obrovským výzvám, které souvisejí 
s  ekologickou udržitelností. Na příkladu kon-
krétních firem Thomas Reiner ukázal, že někteří 
jsou při přechodu na udržitelnější obaly hodně 
daleko, ale některé firmy stojí teprve na začátku. 
Nutnost značných změn v následujících letech 
bude celý průmysl tlačit k  velkým investicím 
a  inovacím. Přednášející však připomněl, že 
stále existuje velké množství nevyřešených pro-
blémů – technických, technologických, legisla-
tivních, společenských i ekonomických. Stejně 
tak nelze ztratit ze zřetele nutnou balanci všech 
funkcí obalu.

V panelové diskusi nazvané Tři dimenze obalu 
sdíleli informace a  své názory Petr Chvojka 
(Rohlik Group), Jannis Samaras (Kofola Čes-

koSlovensko), Martin Jahoda (Emco), Pavla 
Cihlářová (GS1 Czech Republic), Ivo Benda 

(Greiner Packaging Slušovice) a Martin 
Hejl (Thimm pack’n’display). Jádrem 

diskuse byla debata o vyváženosti 
různých funkcí obalů. Diskutu-

jící se shodli na tom, že na-
vzdory potřebě velkých 

změn na obalovém 
trhu nelze rezigno-

vat na to, proč tu 
obaly vlastně 
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„C
elkem 420 účastn

íků 

diskuto
valo o aktu

álních 

pro
blémech a výzvách 

obalového prů
myslu.“

Obalko odhalilo 
tři dimenze obalu

Foto (2×): Obal roku

jsou. Mají pře-
devším chránit 
a zajistit bezpečný 
transport. Zástupci 
jednotlivých společností 
také uvedli konkrétní pří-
klady svých obalových inovací.

Po uplynutí dopoledního programu 
byla i  letos zařazena networkingová 
platforma BizPack. Uskutečnilo se několik 
desítek předem připravených schůzek mezi 
potenciálními obchodními partnery. Jsou kon-
cipovány jako krátká, přibližně desetiminutová 
setkání, během nichž si mohou obě strany sdělit 
základní informace a poznat, zda má smysl na-
vázat hlubší obchodní jednání.

Odpoledne si účastníci mohli vybrat, které 
téma je jim bližší. Technologie a  transport, 
nebo marketing a design – podle toho pak volili 
účast na jednom ze dvou takto nazvaných 
workshopů. Technologická sekce zahrno-
vala příspěvky z oblasti digitální výroby 
etiket (Jaroslav Vidra, Litograf; Peter 
Lauko, Tomáš Kugler, oba Konica 
Minolta), blockchainu (Petr 
Čermák, Blockchain Con-
nect | Czech Alliance) 
nebo automatizované 
přípravy tiskových dat 
(Dana Kilárska, Purgina; 
Anton Puškár, M & P). Závěr 
workshopu patřil panelové 
diskusi o paletovém trhu, kdy de-
batovali Pavel Pánek (Budějovický 
Budvar), Tomáš Körner (Geis CZ) a Milan 
Kovařík (Zemský výbor Epal pro ČR a SR).

Marketingová sekce zahrnovala několik te-
maticky pestrých příspěvků na téma nynější 
obalové revoluce v FMCG (Gabriela Kobesová, 
Danone), vývoje POS/POP materiálů po covi-

dové krizi 
(Petr Šimek, 

Andrea Vozníková, 
oba POPAI), digitální tis-

kové a  výsekové technologie 
(Martin Muzikář, Thimm pack’n’dis-
play; Radi Uzunov, Jan Becher Pernod 
Ricard), connected packagingu (Jenny 
Stanley, Appetite Creative) nebo green-
washingu (Petra Koudelková, FSV UK).

UDRŽITELNOST VYBÍZÍ K DISKUSI
Megatrendem současnosti je udržitel-

nost, a proto se na tuto problematiku 
zaměřila společná odpolední část 

kongresu. Odstartovala ji diskuse 
nazvaná Svět se mění a obaly 

s  ním, které se účastnili 
zástupci firem, jež jsou 

na trhu dlouhé desítky 
let. V  debatě, kterou 

řídil Petr Šikýř (Eko-kom), 
prezentovali své názory na 

minulý vývoj obalového trhu 
a  současné a  budoucí výzvy Jiří 

N. Salamánek (efko cz), Petr Kopáček 
(Danone) a Pavel Hampejs (Unilever).

V  následující případové studii se účastníci 
seznámili s  výsledky testu papírových lahví 
v reálných podmínkách. Obalovou inovaci pro 
rostlinné nápoje AdeZ od společnosti Coca-Cola 
Company prezentoval Szilárd Vargyas (Kifli.hu, 
součást skupiny Rohlik Group). Následující vy-
stoupení patřilo také nápojům a papíru. Na pro-
gramu však bylo pivo a inovativní skupinový obal 

pro multipacky 
pivních plechovek. 
Řešení představili 
Michal Matys (Pivovar 
Svijany), Jiří Andrš (Pivovar 
Clock) a  Jan Kaprhál (Smurfit 
Kappa).

Pozornost mezi příznivci i odpůrci zálo-
hování PET lahví a plechovek bezpochyby 
vzbudila Lucia Morvai, zástupkyně Správca 
zálohového systému. Na Slovensku se rozhodli 
připojit k  přibližně desítce evropských zemí 
a zavádějí zálohovací systém, který je ve svých 
cílech, recyklačních i osvětových, velmi ambi-
ciózní a jenž startuje již v lednu 2022. Systém se 
pochopitelně dotkne mnoha společností, které 
působí v Česku i na Slovensku. Jedno z nich je 
Kofola ČeskoSlovensko a právě „náčelník“ této 
nápojářské skupiny Jannis Samaras navázal 
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Po pandemické odmlce, kdy se kongres Obalko uskutečnil pouze online, navštívilo devátý 
ročník 420 obalových profesionálů. Přednášející a diskutující největšího českého a sloven-
ského obalového kongresu se shodli na tom, že navzdory trendu udržitelnosti nelze slevovat 
z ostatních požadavků kladených na obaly. V rámci Balení v akci mohli účastníci navštívit společ-
nosti Thimm pack’n’display, Canpack a Plzeňský Prazdroj.
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Po dlouhém pandemickém období bez kongresů 
naživo se opět setkala obalová komunita. Příle-

žitostí k tomu byl kongres Obalko 9, který se 
uskutečnil ve dnech 14. a 15. října v Aqua-

palace Hotelu Prague. Celkem 420 
účastníků diskutovalo o aktuálních 

problémech a  výzvách obalo-
vého průmyslu. Hlavní motto 
kongresu znělo Tři dimenze 

obalu. „Je několik důležitých 
funkcí obalu, ale vypíchli jsme tři, 

které v  současnosti mnoho firem 
pokládá za naprosto klíčové – ochrana, 

marketing a cirkularita. V podstatě ve všech 
přednáškách nebo panelových diskusích byly 

tyto tři dimenze obalu přítomné,“ říká Jeff-
rey Osterroth, generální ředitel pořádající 

společnosti Atoz Group. 3D pojetí bylo 
umocněno trojdimenzionální grafi-

kou, všudypřítomnými 3D brýlemi 
nebo simulátory virtuální reality 

ve večerní části programu. 
Součástí kongresových 

dnů byly Ceremonie 
Obal roku, Obalový 

Business Mixer 
a Balení v akci.

UDÁLOST

P

Obalko odhalilo 
tři dimenze obalu

Foto (6×): Obalko 2021

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

DEN VE VÍRU OBALŮ
Hlavní konferenční program odstartoval Ladi-
slav Špaček. Mistr etikety se tentokrát zaměřil 
na jiné etikety, než jsou obaloví profesionálové 
zvyklí, totiž náš osobní obal. Velmi přesvědčivě 
a zároveň vtipně předestřel fakta o tom, jak nás 
lidé vnímají při osobním jednání, jak můžeme 
budovat vztahy typu win-win a  proč ztrácíme 
klienty. Mnohé je spojeno s naší schopností kul-
tivovaného společenského vystupování.

Následovala prezentace, která byla takříkajíc 
zásahem na komoru. Přední obalový odborník 
a  někdejší předseda německého obalového 
institutu Thomas Reiner se pustil do klíčového 
tématu současnosti – udržitelnosti. Obalový 
průmysl čelí obrovským výzvám, které souvisejí 
s  ekologickou udržitelností. Na příkladu kon-
krétních firem Thomas Reiner ukázal, že někteří 
jsou při přechodu na udržitelnější obaly hodně 
daleko, ale některé firmy stojí teprve na začátku. 
Nutnost značných změn v následujících letech 
bude celý průmysl tlačit k  velkým investicím 
a  inovacím. Přednášející však připomněl, že 
stále existuje velké množství nevyřešených pro-
blémů – technických, technologických, legisla-
tivních, společenských i ekonomických. Stejně 
tak nelze ztratit ze zřetele nutnou balanci všech 
funkcí obalu.

V panelové diskusi nazvané Tři dimenze obalu 
sdíleli informace a  své názory Petr Chvojka 
(Rohlik Group), Jannis Samaras (Kofola Čes-

koSlovensko), Martin Jahoda (Emco), Pavla 
Cihlářová (GS1 Czech Republic), Ivo Benda 

(Greiner Packaging Slušovice) a Martin 
Hejl (Thimm pack’n’display). Jádrem 

diskuse byla debata o vyváženosti 
různých funkcí obalů. Diskutu-

jící se shodli na tom, že na-
vzdory potřebě velkých 

změn na obalovém 
trhu nelze rezigno-

vat na to, proč tu 
obaly vlastně 
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Vše o Obalku 9
�  stáhněte si 16stránkovou přílohu 

s nejzajímavějšími myšlenkami
�  prohlédněte si prezentace
�  projděte si otázky a odpovědi

www.obalko.cz

s příspěvkem Udržitelnost je o hle-
dání cest. Naznačil přístup Kofoly 
k  udržitelnosti, prezentoval výsledky 
LCA spojené s obalovým portfoliem Kofoly 
a nastínil (po)kroky firmy na poli udržitelnosti 
(využití rPET, široké nasazení vratných obalů, 
projekt Cirkulka a další).

CEREMONIE I NEFORMÁLNÍ 3D VEČÍREK
Závěr prvního kongresového dne patřil dvěma 
společenským událostem. Nejdříve se usku-
tečnila ceremonie Obal roku, která představuje 
slavnostní předání cen této jediné certifikované 
obalové soutěže v Česku. Pořádá ji obalový in-
stitut Syba (obalroku.cz) a  výsledky soutěže 
byly prezentovány např. v časopise Svět balení 
112/2021. Během přibližně hodinové ceremonie 
si trofeje a diplomy převzaly desítky designérů, 
konstruktérů a majitelů inovativních firem.

Po důstojné ceremonii navázal už uvolněný ve-
čírek Obalového Business Mixeru. Za líbivých 
a k tanci vybízejících melodií živé kapely ochut-
návali účastníci kulinářské speciality, vína či 
koktejly a neformálně debatovali se stávajícími 
nebo novými obchodními partnery. V duchu le-
tošního „3D kongresu“ bylo možné také vyzkou-
šet svět ve virtuální realitě.

Obalko je nejen odborný program, ale také praxe 
ve firmách. Druhý den se proto zájemci vydali do 
Všetat, aby si prohlédli digitální továrnu nejen 
na výrobu lepenky. Několik desítek účastníků 
mohlo nahlédnout do zákulisí výroby a  získat 
detailní informace o  tom, jak funguje závod 
společnosti Thimm pack’n’display. Představena 
byla například nová platforma pos4you. Celou 
továrnu charakterizuje vysoký stupeň automa-
tizace, robotizace a digitalizace. Návštěvníci si 
také „sáhli“ na nový zvlňovací stroj i zařízení na 
zpracování vlnité lepenky s digitálním laserovým 
výsekem.

Příznivci moderních provozů měli šanci 
ještě 20. října, kdy účastníci vyrazili do 

nového závodu na výrobu nápojových 
plechovek ve Stříbře. Po prohlídce 

společnosti Canpack následo-
vala prohlídka Plzeňského 

Prazdroje.

Příští kongres Obalko se uskuteční 

ve dnech 13.–14.  října 2022 opět 

v Aquapalace Hotelu Prague.



Hádejte, co mají tyto naše obaly společného?

Oba jsou vyrobeny

ze 100% r-PET PCW
a jsou

100% recyklovatelné
pro díly se schválením pro styk 

s potravinami EFSA.

Vánoční kalendář Automotive tray

Stäger je RECYCLEAR
Skupina Stäger Packaging Group si dala za cíl zvýšit udržitelnost vašich 
tepelně tvarovaných a průhledných obalů důsledným používáním 
recyklovaného materiálu. Různé mezinárodní studie ukázaly, že plastové 
obaly využívající největšího možného podílu recyklovaného materiálu 
dosahují při hodnocení životního cyklu lepších výsledků než nové plastové 
nebo alternativní materiály, jako je papír/lepenka nebo bioplasty.

Společnost Stäger nyní vyvinula nový PET vyrobený z RECYCLEAR 100% 
PCR, který plně vyhovuje směrnicím EU pro recyklaci. Materiál pochází 
ze spotřebního odpadu a je čištěn pomocí speciálního procesu Super 
Clean. Lze jej tedy použít pro potravinářské aplikace a komerční balení 
(schváleno EFSA).

Ve Velké Británii je Stäger jediným výrobcem, který do značné míry používá 
„britský plast z britského odpadu“ pro transparentní obaly, a nedávno také 
dokázal nabídnout recyklované materiály, které byly získány v moři.

Skupina Stäger Packaging Group se aktivně podílí na veřejné a komerční 
recyklaci PET a PP mono obalů v EU, Velké Británii a Švýcarsku. PET 
a PP jsou příliš cenné látky, než aby se mohly zlikvidovat po jednom 
výrobním cyklu. Polymer PET lze recyklovat a znovu použít až 7krát. 
Shromažďováním a recyklací PET lahví, průhledných PET trayů a blistrů 
šetříme fosilní zdroje a zabraňujeme znečištění životního prostředí. 
To podporuje oběhové hospodářství, které si EU, mnoho výrobců 
spotřebního zboží a řetězce supermarketů stanovily jako cíl do roku 2025. 
Rádi Vám poradíme, jak můžete zvýšit udržitelnost svých plastových obalů.

Stäger Inovac Packaging s.r.o., Tylova 1/57, 301 00 Plzeň           https://staeger.eu

SETTING STANDARDS
Stäger Packaging Group

Hádejte, co mají tyto naše obaly společného?

Oba jsou vyrobeny

ze 100% r-PET PCW
a jsou

100% recyklovatelné
pro díly se schválením pro styk 

s potravinami EFSA.

Vánoční kalendář Automotive tray
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Obalko je nejen odborný program, ale také praxe 
ve firmách. Druhý den se proto zájemci vydali do 
Všetat, aby si prohlédli digitální továrnu nejen 
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detailní informace o  tom, jak funguje závod 
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byla například nová platforma pos4you. Celou 
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tizace, robotizace a digitalizace. Návštěvníci si 
také „sáhli“ na nový zvlňovací stroj i zařízení na 
zpracování vlnité lepenky s digitálním laserovým 
výsekem.

Příznivci moderních provozů měli šanci 
ještě 20. října, kdy účastníci vyrazili do 
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Po delší covidové odmlce se opět otevřely brány i větším veletrhům. První vlaštovkou v obalové branži bylo konání 
veletrhu Fachpack koncem září na norimberském výstavišti. Jak na tiskové konferenci v rámci veletržního obědu při-
znali i samotní organizátoři, vzhledem k neustále se měnící hygienicko-epidemické situaci panovaly značné obavy 
na straně Messe Nürnberk i na straně vystavovatelů o úspěšnosti průběhu této výstavy. Již v průběhu prvního dne 
se ukázalo, že obavy byly liché a že o „živé“ veletrhy mají vystavovatelé i návštěvníci stále zájem. 

UDÁLOST

V

Fachpack 2021: 
Po dvouleté přestávce 
v hybridním modelu

Veletrh byl nakonec oproti minulému roč-
níků zhruba polovičního rozsahu (asi 

800 vystavovatelů ze 33 zemí světa 
a  okolo 24  000 návštěvníků), což 

v  souvislosti s  panující nejisto-
tou i  dlouhodobým výpad-

kem veletrhů lze hodnotit 
jako velký úspěch. Ale co je 

nejdůležitějším faktem – vele-
trh hodnotili pozitivně prakticky 

všichni zúčastnění. Vystavovatelé si 
pochvalovali, že se vracíme do původ-

ního módu, včetně uzavírání kontraktů, 
odborných setkání i obchodních schůzek.

I když byla dodržována přísná hygienická opat-
ření (vstup jen s testem či očkováním, respirá-
torem či nanorouškou), běžný chod veletrhu 
tím narušen nebyl. Proběhl i veškerý plánovaný 
doprovodný program. Jen namátkově lze zmínit 
přednášková fóra Packbox, Techbox a Innova-
tionbox či předávání německé národní ceny za 
nejlepší obaly (obdoba českého ocenění Obal 
roku), kterou v deseti kategoriích hned první den 
veletrhu uděloval Deutsches Verpackungsinsti-
tut (Německý institut pro balení).

UDRŽITELNOST A AUTOMATIZACE
Pokud by se měl Fachpack popsat stručně, ob-
sahově se nesl jednoznačně ve znamení udr-
žitelnosti a  automatizace, včetně související 
digitalizace technologických procesů a robotiky. 
V  oblasti robotických řešení nechyběl snad 
žádný z  významných hráčů. Většinou vý-
robci či dodavatelé prezentovali roboty 
paletizační či třídicí pick-up. Vedle 
výkonných průmyslových robotů 
bylo na Fachpacku mnoho ko-
laborativních robotů, které 
lze využívat v  automati-
zovaných výrobních 

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

„Fachpack se nesl 

jednoznačně ve znamení 

udržite
lnosti a

 auto
matiz

ace.“procesech či automatických skladech, a to za 
účelem automatické manipulace s materiálem, 
automatického nakládání a vykládání a třídění.

Udržitelná řešení byla představena ve třech ob-
sahových proudech – s akcentem na recyklaci 
a  cirkulární ekonomiku, energetické a  mate-
riálové úspory a na náhradu řešení jinými mate-
riály. Zde vítězila obalová řešení na bázi papíru. 
Papírové obaly (tedy samozřejmě zde je mí-
něna i lepenka, nasávaná vláknina, voštiny, tedy 
materiály na lignocelulózové bázi) byly k vidění 
téměř všude. Současný spotřebitel klade na 
environmentální hledisko velký důraz, ale dávno 
ne již tak hysterický, jako jsme se s tím setkávali 
ještě před pár lety. Zákazník je totiž přece 
jen více informován a nerozpakuje se in-
formace dohledávat.

I  když upřednostňuje řešení 
na bázi papíru, neznamená 
to, že ostatní materiály 
včetně plastů zavr-
huje. Naopak často 
je srozuměn, že 
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některá plastová řešení nelze 
nahradit. Důležité však je, aby 
byla udržitelná jejich výroba. Jedno-
značný trend spočívá ve zvyšování po-
dílu recyklátu, zpracovávání tzv. sociálních 
plastů, snižování spotřeby materiálu, optima-
lizaci recyklačních procesů a přechodu (tam, 
kde je to možné) od kompozitních materiálů 
směrem k monomateriálovým variantám.

OBLIBA PAPÍROVÝCH ŘEŠENÍ 
STÁLE ROSTE
Obaly z  papíru a  lepenek byly na Fachpacku 
v jednoznačné převaze. Zajímavé novinky byly 
zaměřeny např. na oblast e-commerce, která 
měla vzrůstající tendenci již před pandemií co-
vidu-19 a v průběhu řady lockdownů se ukázala 
pro obchod praktickým majoritním řešením. 
Jaké jsou tedy trendy v této oblasti? Pokračuje 
akcent obalů z vlnité lepenky s přidanou hodno-
tou (vkládání dvojité uzavírací lepicí pásky kvůli 
pohodlnějšímu vracení, vnitřní potisk, často 
personalizovaného charakteru).

Velkým trendem je využití papíru 
či lepenky jako náhradního 
řešení především k  po-
pulárním přeprav ním 
plastovým sáčkům. 

Důraz na šet-
ření zdrojů se 
však nevyhýbá ani 
samotné lepence. 
Zajímavé obalové řešení 
představují např. inovace 
v  kategorii zásilkových obálek 
pro e-commerce. Tento systém 
využívá k  balení produktů archy 
dvouvrstvé lepenky opatřené nástřikem 
kontaktního lepidla. K zabalení dochází ve 
stroji, kdy se tlakem spojí vrstvy kontaktního 
lepidla a vytvoří pevný spoj. Obal zároveň fixuje 
balené zboží. V  podstatě spojuje výhodu kra-
bice a sáčku v pevné variantě.

myFachpack: 
z pohodlí 
domova 

Novinkou letošního ročníku byla platforma 
myFachpack, která rozšířila veletrh do virtuálního 

světa. Již před zahájením veletrhu tento nový nástroj 
poskytoval příležitost k networkingu a umožňoval 
účastníkům vyhledávat produkty, vystavovatele 

a účastníky jak přímo na místě, tak online. 
Program přednáškových fór Packbox, 
Techbox a Innovationbox bylo možné 

na platformě během veletrhu 
sledovat živě. Obsah 
zůstává přístupný do 

konce prosince 
2021.
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Po delší covidové odmlce se opět otevřely brány i větším veletrhům. První vlaštovkou v obalové branži bylo konání 
veletrhu Fachpack koncem září na norimberském výstavišti. Jak na tiskové konferenci v rámci veletržního obědu při-
znali i samotní organizátoři, vzhledem k neustále se měnící hygienicko-epidemické situaci panovaly značné obavy 
na straně Messe Nürnberk i na straně vystavovatelů o úspěšnosti průběhu této výstavy. Již v průběhu prvního dne 
se ukázalo, že obavy byly liché a že o „živé“ veletrhy mají vystavovatelé i návštěvníci stále zájem. 

UDÁLOST

V

Fachpack 2021: 
Po dvouleté přestávce 
v hybridním modelu

Veletrh byl nakonec oproti minulému roč-
níků zhruba polovičního rozsahu (asi 

800 vystavovatelů ze 33 zemí světa 
a  okolo 24  000 návštěvníků), což 

v  souvislosti s  panující nejisto-
tou i  dlouhodobým výpad-

kem veletrhů lze hodnotit 
jako velký úspěch. Ale co je 

nejdůležitějším faktem – vele-
trh hodnotili pozitivně prakticky 

všichni zúčastnění. Vystavovatelé si 
pochvalovali, že se vracíme do původ-

ního módu, včetně uzavírání kontraktů, 
odborných setkání i obchodních schůzek.

I když byla dodržována přísná hygienická opat-
ření (vstup jen s testem či očkováním, respirá-
torem či nanorouškou), běžný chod veletrhu 
tím narušen nebyl. Proběhl i veškerý plánovaný 
doprovodný program. Jen namátkově lze zmínit 
přednášková fóra Packbox, Techbox a Innova-
tionbox či předávání německé národní ceny za 
nejlepší obaly (obdoba českého ocenění Obal 
roku), kterou v deseti kategoriích hned první den 
veletrhu uděloval Deutsches Verpackungsinsti-
tut (Německý institut pro balení).

UDRŽITELNOST A AUTOMATIZACE
Pokud by se měl Fachpack popsat stručně, ob-
sahově se nesl jednoznačně ve znamení udr-
žitelnosti a  automatizace, včetně související 
digitalizace technologických procesů a robotiky. 
V  oblasti robotických řešení nechyběl snad 
žádný z  významných hráčů. Většinou vý-
robci či dodavatelé prezentovali roboty 
paletizační či třídicí pick-up. Vedle 
výkonných průmyslových robotů 
bylo na Fachpacku mnoho ko-
laborativních robotů, které 
lze využívat v  automati-
zovaných výrobních 

Jana Žižková
jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

„Fachpack se nesl 

jednoznačně ve znamení 

udržite
lnosti a

 auto
matiz

ace.“procesech či automatických skladech, a to za 
účelem automatické manipulace s materiálem, 
automatického nakládání a vykládání a třídění.

Udržitelná řešení byla představena ve třech ob-
sahových proudech – s akcentem na recyklaci 
a  cirkulární ekonomiku, energetické a  mate-
riálové úspory a na náhradu řešení jinými mate-
riály. Zde vítězila obalová řešení na bázi papíru. 
Papírové obaly (tedy samozřejmě zde je mí-
něna i lepenka, nasávaná vláknina, voštiny, tedy 
materiály na lignocelulózové bázi) byly k vidění 
téměř všude. Současný spotřebitel klade na 
environmentální hledisko velký důraz, ale dávno 
ne již tak hysterický, jako jsme se s tím setkávali 
ještě před pár lety. Zákazník je totiž přece 
jen více informován a nerozpakuje se in-
formace dohledávat.

I  když upřednostňuje řešení 
na bázi papíru, neznamená 
to, že ostatní materiály 
včetně plastů zavr-
huje. Naopak často 
je srozuměn, že 
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Vysoká účast (435 návštěvníků) na zářijovém kongresu Eastlog svědčí o tom, že logističtí profesionálové neztratili 
zájem o výměnu myšlenek, názorů a informací. První kongresový den nabitý odborným programem završilo ve-
černí předání Ocenění Log-In 2021 a networkingový Logistický Business Mixer. Další den účastníci zavítali do nových 
skladů společností Lidl Česká republika a Coca-Cola HBC.

Eastlog 2021 restartoval širokou diskusi o sou-
časnosti a  budoucnosti logistiky a  dodava-

telských řetězců. Ve dnech 23. a  24.  září 
se tak do pražského O2 universa vrátil 

jeden z největších středoevropských 
logistických kongresů. Přivítal 435 

účastníků, kteří se po roce pan-
demických restrikcí chtěli 

opět setkat s lidmi z celého 
logistického trhu. A  také si 

přišli vyslechnout přednášky 
a  diskuse spojené s  výzvami, 

které si letos pořadatelé kongresu 
položili. Jeffrey Osterroth, generální 

ředitel pořádající společnosti Atoz Group, 
říká: „Vytkli jsme si pět výzev, které opsaly pro-

gram letošního Eastlogu – Učinit logistiku udrži-
telnější; Ustát bouři v ekonomice; Digitalizovat 
a robotizovat; Přijmout nové trendy v průmyslu; 
Zvládnout boom e-commerce.“ Udržitelnosti 
se věnoval dopolední program. Po úvodu, ve 
kterém vystoupili zástupci zlatých partnerů 
kongresu (společnosti Panattoni a  Hopi Hol-
ding), následovala první letošní inovace. Na-
místo vystoupení jednoho inspirativního řečníka 
zvolili organizátoři zúžený diskusní formát dvou 
osobností zdánlivě ze dvou protipólů – Petra 
Jonáka (Svaz průmyslu a  dopravy) a  Vojtěcha 
Koteckého (Centrum pro otázky životního pro-
středí Univerzity Karlovy). Zdánlivě proto, že se 
ukázalo, že pohledy „průmyslníka“ a ekologa ne-
jsou v konfliktu, ale mohou být komplementární, 
kompromisní či dokonce konsenzuální.

LCA PRO LOGISTIKU
Další silnou osobností kongresového dne byl 
prof. Vladimír Kočí (VŠCHT), který se zaměřil 
na hodnocení životního cyklu výrobků a služeb. 
Připomněl, že studie LCA mohou popsat ener-
getické či materiálové vstupy v  rámci celého 
řetězce a  přinést klíčové poznatky pro snižo-
vání náročnosti nebo hledání neefektivity. V do-
poledním bloku zazněla také případová studie 
nazvaná Udržitelná firma vyžaduje především 
udržitelné skladování. Jan Turek (Coca-
-Cola HBC) a Pavel Sovička (Panattoni) 
na konkrétním projektu prezentovali, 
jak lze snižovat uhlíkovou stopu při 
přípravě nových skladových prostor.

UDÁLOST

E

Restart logistických akcí 
vyšel na jedničku

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz
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zájem spotřebitelů o elektronické nakupování. 
Nejen o tom se debatovalo na workshopu Re-
tailog, vyslechnout jsme si mohli názory Tomáše 
Prouzy (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR), 
Pavla Blažka (CTP), Aleše Maluchy (Rohlik.cz), 
Jana Krupky (Bosch Termotechnika), Jana 
Poltera (Dachser Czech Republic), Anny Clark 
a Mariána Niče (oba EIT Urban Mobility). Závěr 
workshopu patřil panelové diskusi nazvané 
Město jako logistická výzva, která se vě-
novala city logistice. Vystoupili v ní Ja-
roslav Beneš (Plzeňský Prazdroj), 
Jakub Kodr (CTP), Pavel Včela 
(GLS CZ) a Oldřich Petránek 
(InLogistics).

Třetí workshop se 
vztáhl k  výzvám, 
které souvisejí 
s  českým 
i  evrop-

Dopolední program završila jedna ze dvou hlav-
ních panelových diskusí letošního kongresu. 
Debatovalo se o udržitelném skladování, efek-
tivním využití dopravních prostředků, optimali-
zaci rozvozových tras, alternativních pohonech, 
udržitelnosti v obalech či emisních kompenza-
cích. Účastníky diskuse byli Marianne Richeux 
(Brambles), Kateřina Hájková (Gefco), Roman 
Bartišek (Albert Česká republika), Jan Turek 
(Coca-Cola HBC), Frederic Rotrou (CHEP) 
a Pavel Sovička (Panattoni).

WORKSHOPY PRO KONKRÉTNÍ VÝZVY
Odpolední program Eastlogu se rozdělil do tří 
tematických sekcí, stále v duchu dílčích výzev 
pro tento ročník kongresu. V rámci Digilogu se 
diskutovalo o dopadech pandemie v kontextu 
rychlejší implementace automatických a  ro-
botizovaných logistických procesů. Během 
workshopu vystoupilo hned několik inspirativ-
ních osobností – Jiří Holoubek (Svaz průmyslu 
a  dopravy ČR), Mirko Kuda (Hortim SK), Peter 
Bílik (Anasoft), Petr Čermák (Blockchain Con-
nect | Czech Alliance), Aleš Malucha (Rohlik.
cz) nebo Lubomír Veselý (Grit). V rámci pane-
lové diskuse nazvané Nezastavitelný vzestup 
automatizace, digitalizace a  robotiky své 
názory prezentovali Pavel Osička (Linde 
Material Handling), Laurent Jechoux 
(Contera), Vojtěch Fukal (Nexen 
Tire Europe) a  Branislav Puliš 
(Photoneo).

Pandemie přinesla 
výzvy pro maloob-
chod a  sektor 
FMCG a vyvo-
lala značný 
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ským autoprůmyslem. Blok za-
hájil Tomáš Jungwirth (AutoSAP) 
„úvodem do současného dění“. Ná-
sledovala prezentace Iliyana Ivanova 
(Škoda Auto), který nastínil to, jaký dopad 
bude mít elektromobilita na dodavatelské ře-

tězce. O zdokonaleném milk runu a současně 
první instalaci systému Autostore v Česku 

přišli referovat Stefan Walter Scharr, 
Josef Brázda (oba Continental Auto-

motive) a Jindřich Kadeřávek (Ele-
ment Logic Czech Republic). 

Následující příspěvek patřil 
Robertu Sgariboldimu 

(108 Agency) a  jeho 
pohledu na to, jak 

se automobi-
lový průmysl 

vyrovnává 
s  nabíd-

kou skladů v době postcovidové. 
Workshop zakončila panelová dis-

kuse nazvaná Automotive na mnoha 
křižovatkách najednou. O  elektromobi-

litě, narušených dodavatelských řetězcích, 
robotizaci, nedostatku komponent, odbytu 

a  sdílení vozů v  budoucnosti debatovali Zde-
něk Petzl (Sdružení automobilového průmy-
slu), Petr Novák (JTekt European Operations), 
Iliyan Ivanov (Škoda Auto) a  Petr Kuchyňa 
( Kiekert-Cs).

PANDEMIE ZAMÍCHALA 
A ZNOVU ROZDALA KARTY
Následně se program pro všechny účastníky 
vrátil do velkého sálu. Nejdříve Katarína Dobe-
šová (Nestlé) a  David Piškanin (Hopi Holding) 
prezentovali významný projekt loňského roku, 
kdy Nestlé stěhovalo čtyři sklady ze dvou zemí 
do jednoho distribučního centra v Prostějově. 
Nové karty, nová hra. Tak zněl název následují-
cího příspěvku Miroslava Singera (exguvernér 
ČNB, nyní hlavní ekonom Generali CEE Holding).

Na vystoupení Miroslava Singera přirozeně 
navázala debata nazvaná „Hledání dalšího 

ekonomického normálu“ včetně hledání 
logistického normálu. O tom, jak bude 

vypadat ekonomika a  logistika po 
pandemii, diskutovali Simona 

Kijonková (Packeta Group), 
Jiří Kristek (Cushman & 

Wakefield), František 
Mikeš (Toyota Mate-

rial Handling CZ), 
Martin Baláž 

(Prologis) 

a již zmiňovaný Miroslav Singer. Diskusi mode-
rovala Daniela Písařovicová (DVTV).

OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ LOGISTICKÉ 
INOVÁTORY
Po velké ekonomické diskusi navázal Galavečer 
logistických inovací, jenž byl spojen s předáním 
Ocenění Log-In pro nejlepší inovace a  inová-
tory českého logistického trhu za uplynulý rok. 
Logistické inovace byly rozděleny do tří kate-
gorií a  každá měla svého garanta – Technická 
a  technologická inovace roku (prof. Vladimír 
Mařík, ČVUT), Projektová inovace roku (Oldřich 
Petránek, InLogistics) a  Inovace v  logistických 
realitách (Jakub Holec, 108 Agency). Vyhlášen 
byl také Fachman roku, a to díky výběru Klubu 
logistických manažerů s prezidentkou Mirosla-
vou Jechoux. Výsledky prvních tří kategorií určila 
logistická veřejnost při hlasování na www.pro-
jektlogin.com. Vítězi letošního ročníku Ocenění 
Log-In se staly společnosti Gebrüder Weiss, 
GLS a WeDo. Titul Fachman roku si odnesl Da-
niel Mareš. Po nabitém odborném programu 
přišla příležitost pro „vydechnutí“ – Logistický 
Business Mixer.

INSPIRATIVNÍ LOGISTIKA 
LIDLU A COCA-COLY
Druhý den patřil návštěvám logistických areálů 
v rámci konceptu Seelog. Letos měli účastníci 
příležitost navštívit zbrusu nové sklady spo-
lečností Lidl Česká republika v  Buštěhradu 
a  Coca-Cola HBC. V  někdejším brownfieldu 
Poldi Kladno vyrostlo v posledních dvou letech 
logistické centrum úctyhodných parametrů – 
má kapacitu 47 000 palet a může obsluhovat 
až 90 maloobchodních prodejen Lidl. Neméně 
zajímavý byl „výlet“ do Kyjí. Nový plně automati-
zovaný sklad společnosti Coca-Cola HBC Česko 
a  Slovensko charakterizuje vysoká míra auto-
matizace, kapacita přes 21  000 palet i  vysoká 
rychlost robotického zaskladnění a vyskladnění 

v režimu just-in-time.

Příští kongres se uskuteční 
12. až 13. května 2022 

opět v O2 universu.

Přejete si vědět víc?
Stáhněte si speciální přílohu, která 

se na 16 stranách detailně věnuje 
dění na letošním kongresu.

www.eastlog.cz/report2021/
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Vysoká účast (435 návštěvníků) na zářijovém kongresu Eastlog svědčí o tom, že logističtí profesionálové neztratili 
zájem o výměnu myšlenek, názorů a informací. První kongresový den nabitý odborným programem završilo ve-
černí předání Ocenění Log-In 2021 a networkingový Logistický Business Mixer. Další den účastníci zavítali do nových 
skladů společností Lidl Česká republika a Coca-Cola HBC.

Eastlog 2021 restartoval širokou diskusi o sou-
časnosti a  budoucnosti logistiky a  dodava-

telských řetězců. Ve dnech 23. a  24.  září 
se tak do pražského O2 universa vrátil 

jeden z největších středoevropských 
logistických kongresů. Přivítal 435 

účastníků, kteří se po roce pan-
demických restrikcí chtěli 

opět setkat s lidmi z celého 
logistického trhu. A  také si 

přišli vyslechnout přednášky 
a  diskuse spojené s  výzvami, 

které si letos pořadatelé kongresu 
položili. Jeffrey Osterroth, generální 

ředitel pořádající společnosti Atoz Group, 
říká: „Vytkli jsme si pět výzev, které opsaly pro-

gram letošního Eastlogu – Učinit logistiku udrži-
telnější; Ustát bouři v ekonomice; Digitalizovat 
a robotizovat; Přijmout nové trendy v průmyslu; 
Zvládnout boom e-commerce.“ Udržitelnosti 
se věnoval dopolední program. Po úvodu, ve 
kterém vystoupili zástupci zlatých partnerů 
kongresu (společnosti Panattoni a  Hopi Hol-
ding), následovala první letošní inovace. Na-
místo vystoupení jednoho inspirativního řečníka 
zvolili organizátoři zúžený diskusní formát dvou 
osobností zdánlivě ze dvou protipólů – Petra 
Jonáka (Svaz průmyslu a  dopravy) a  Vojtěcha 
Koteckého (Centrum pro otázky životního pro-
středí Univerzity Karlovy). Zdánlivě proto, že se 
ukázalo, že pohledy „průmyslníka“ a ekologa ne-
jsou v konfliktu, ale mohou být komplementární, 
kompromisní či dokonce konsenzuální.

LCA PRO LOGISTIKU
Další silnou osobností kongresového dne byl 
prof. Vladimír Kočí (VŠCHT), který se zaměřil 
na hodnocení životního cyklu výrobků a služeb. 
Připomněl, že studie LCA mohou popsat ener-
getické či materiálové vstupy v  rámci celého 
řetězce a  přinést klíčové poznatky pro snižo-
vání náročnosti nebo hledání neefektivity. V do-
poledním bloku zazněla také případová studie 
nazvaná Udržitelná firma vyžaduje především 
udržitelné skladování. Jan Turek (Coca-
-Cola HBC) a Pavel Sovička (Panattoni) 
na konkrétním projektu prezentovali, 
jak lze snižovat uhlíkovou stopu při 
přípravě nových skladových prostor.

UDÁLOST

E

Restart logistických akcí 
vyšel na jedničku

Stanislav D. Břeň
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zájem spotřebitelů o elektronické nakupování. 
Nejen o tom se debatovalo na workshopu Re-
tailog, vyslechnout jsme si mohli názory Tomáše 
Prouzy (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR), 
Pavla Blažka (CTP), Aleše Maluchy (Rohlik.cz), 
Jana Krupky (Bosch Termotechnika), Jana 
Poltera (Dachser Czech Republic), Anny Clark 
a Mariána Niče (oba EIT Urban Mobility). Závěr 
workshopu patřil panelové diskusi nazvané 
Město jako logistická výzva, která se vě-
novala city logistice. Vystoupili v ní Ja-
roslav Beneš (Plzeňský Prazdroj), 
Jakub Kodr (CTP), Pavel Včela 
(GLS CZ) a Oldřich Petránek 
(InLogistics).

Třetí workshop se 
vztáhl k  výzvám, 
které souvisejí 
s  českým 
i  evrop-

Dopolední program završila jedna ze dvou hlav-
ních panelových diskusí letošního kongresu. 
Debatovalo se o udržitelném skladování, efek-
tivním využití dopravních prostředků, optimali-
zaci rozvozových tras, alternativních pohonech, 
udržitelnosti v obalech či emisních kompenza-
cích. Účastníky diskuse byli Marianne Richeux 
(Brambles), Kateřina Hájková (Gefco), Roman 
Bartišek (Albert Česká republika), Jan Turek 
(Coca-Cola HBC), Frederic Rotrou (CHEP) 
a Pavel Sovička (Panattoni).

WORKSHOPY PRO KONKRÉTNÍ VÝZVY
Odpolední program Eastlogu se rozdělil do tří 
tematických sekcí, stále v duchu dílčích výzev 
pro tento ročník kongresu. V rámci Digilogu se 
diskutovalo o dopadech pandemie v kontextu 
rychlejší implementace automatických a  ro-
botizovaných logistických procesů. Během 
workshopu vystoupilo hned několik inspirativ-
ních osobností – Jiří Holoubek (Svaz průmyslu 
a  dopravy ČR), Mirko Kuda (Hortim SK), Peter 
Bílik (Anasoft), Petr Čermák (Blockchain Con-
nect | Czech Alliance), Aleš Malucha (Rohlik.
cz) nebo Lubomír Veselý (Grit). V rámci pane-
lové diskuse nazvané Nezastavitelný vzestup 
automatizace, digitalizace a  robotiky své 
názory prezentovali Pavel Osička (Linde 
Material Handling), Laurent Jechoux 
(Contera), Vojtěch Fukal (Nexen 
Tire Europe) a  Branislav Puliš 
(Photoneo).

Pandemie přinesla 
výzvy pro maloob-
chod a  sektor 
FMCG a vyvo-
lala značný 
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Svět balení:
Jak byste definovala connected packaging?

Jenny Stanley:
Existuje mnoho klíčových výzev, kterým značky 
čelí každý den, od snadnějšího oslovení uživa-
telů až po zvýšení loajality a  shromažďování 
zákaznických poznatků. To jsou případy, kdy 
může connected packaging, definovaný jako in-
tegrace technologie do designu obalů, opravdu 
pomoci. Benefity connected packagingu 
mohou být významné díky jedinečné kombi-
naci informací o zájmu zákazníků a dat v souladu 
GDPR. To značkám umožňuje lépe rozhodovat 
o  produktu, vzdělávat své publikum, plánovat 
efektivnější marketingové kampaně a nakonec 
i zvyšovat prodeje.

Svět balení:
Jak může connected packaging pomoci vý-
robcům a maloobchodníkům, aby právě lépe 
prodávali?

Jenny Stanley:
Všechny značky by měly chtít více porozumět 
svému spotřebiteli a spojit se s ním – to se ne-
týká pouze zboží s vysokou hodnotou. Platí to 
pro všechny značky, trhy i pro celý svět. Connec-
ted packaging může spotřebitelům přinést řadu 
přímých zážitků. Při své práci často využíváme 
soutěže, které mohou být velmi lákavé a podpo-
rovat loajalitu zákazníků a opakované návštěvy. 
Ale existuje mnoho dalších příležitostí, které 
zprostředkovává metoda connected packaging. 

Patří mezi ně výukové programy nebo virtuální 
testování kosmetických výrobků, průzkum trhu 
pomocí dotazníků a anket zaměřených přímo na 
zákazníky. Dále také sdílení instrukcí o tom, jak 
lze užívat léky, aplikovat produkty osobní péče, 
jako jsou bělicí proužky na zuby nebo obličejové 
masky. Skrze connected packaging pomáháme 
značkám také komunikovat nebo vzdělávat spo-
třebitele o cílech a programech udržitelnosti.

Connected packaging je také skvělým způso-
bem, jak sdílet klíčové informace o  produktu 
nebo inspiraci ve formě receptů či videí „jak 
na to“. Díky connected packagingu lze v rámci 
dodavatelského řetězce sdílet informace o im-
portovaném zboží nebo detaily související 
s bezpečností potravin. Connected packaging 
umožňuje provádět marketingové kampaně in-
formující o vývoji produktů nebo získat zpětnou 
vazbu pro zlepšení reklamních kampaní. Mož-
nosti se nabízejí také v oblasti loajalitních karet 
nebo při sběru a uplatnění poukázek se vzorky. 
Jedná se o  neuvěřitelně všestranný mediální 
kanál – agilní, responzivní a  poskytující zákaz-
nická data v reálném čase.

Svět balení:
Můžete zmínit některé způsoby, jak lépe „pro-
pojit“ spotřebitele a balení?

Jenny Stanley:
Zjednodušeně řečeno connected packaging 
využívá QR kódy, čárové kódy a  rozpoznávání 
obrázků prostřednictvím aplikací založených na 

Jenny Stanley
Appetite Creative
Každý den čelí značky mnoha výzvám: jak umožnit zákazníkům 
 aktivní zapojení, jak zvýšit věrnost značce anebo jak shromažďo-
vat data o zákaznících. V tom všem může pomoci connec-
ted packaging neboli integrace technologií do obalového 
designu produktů. O fenoménu connected packaging 
přednášela na říjnovém kongresu Obalko Jenny 
Stanley, zakladatelka a  generální ředitelka 
společnosti Appetite Creative.
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prohlížečích, 
které spojují 
spotřebitele s re-
levantním obsahem 
a  zážitky. Může to být 
stejně jednoduché jako 
dotazník nebo hra, nebo být 
plnohodnotným propojeným 
zážitkem díky transformaci obalu 
na mediální prostředek. Díky connec-
ted packagingu mohou značky lépe 
komunikovat se svými zákazníky, posílit pří-
tomnost značky, shromáždit cenné poznatky 
a také vylepšovat prostředí pro zapojení zákaz-
níků. Connected packaging pomáhá vytvořit je-
dinečný a podrobný obraz chování spotřebitelů. 
Takový vhled je neocenitelný pro to, aby značky 
lépe rozuměly cílovým skupinám a efektivněji je 
oslovovaly.

Svět balení:
Je nutné mít nejprve strategii 
balení nebo marketingu, 
nebo je možné použít 
prvky con  nected pac-
kagingu ad hoc?
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Svět balení:
Jak byste definovala connected packaging?

Jenny Stanley:
Existuje mnoho klíčových výzev, kterým značky 
čelí každý den, od snadnějšího oslovení uživa-
telů až po zvýšení loajality a  shromažďování 
zákaznických poznatků. To jsou případy, kdy 
může connected packaging, definovaný jako in-
tegrace technologie do designu obalů, opravdu 
pomoci. Benefity connected packagingu 
mohou být významné díky jedinečné kombi-
naci informací o zájmu zákazníků a dat v souladu 
GDPR. To značkám umožňuje lépe rozhodovat 
o  produktu, vzdělávat své publikum, plánovat 
efektivnější marketingové kampaně a nakonec 
i zvyšovat prodeje.

Svět balení:
Jak může connected packaging pomoci vý-
robcům a maloobchodníkům, aby právě lépe 
prodávali?

Jenny Stanley:
Všechny značky by měly chtít více porozumět 
svému spotřebiteli a spojit se s ním – to se ne-
týká pouze zboží s vysokou hodnotou. Platí to 
pro všechny značky, trhy i pro celý svět. Connec-
ted packaging může spotřebitelům přinést řadu 
přímých zážitků. Při své práci často využíváme 
soutěže, které mohou být velmi lákavé a podpo-
rovat loajalitu zákazníků a opakované návštěvy. 
Ale existuje mnoho dalších příležitostí, které 
zprostředkovává metoda connected packaging. 

Patří mezi ně výukové programy nebo virtuální 
testování kosmetických výrobků, průzkum trhu 
pomocí dotazníků a anket zaměřených přímo na 
zákazníky. Dále také sdílení instrukcí o tom, jak 
lze užívat léky, aplikovat produkty osobní péče, 
jako jsou bělicí proužky na zuby nebo obličejové 
masky. Skrze connected packaging pomáháme 
značkám také komunikovat nebo vzdělávat spo-
třebitele o cílech a programech udržitelnosti.

Connected packaging je také skvělým způso-
bem, jak sdílet klíčové informace o  produktu 
nebo inspiraci ve formě receptů či videí „jak 
na to“. Díky connected packagingu lze v rámci 
dodavatelského řetězce sdílet informace o im-
portovaném zboží nebo detaily související 
s bezpečností potravin. Connected packaging 
umožňuje provádět marketingové kampaně in-
formující o vývoji produktů nebo získat zpětnou 
vazbu pro zlepšení reklamních kampaní. Mož-
nosti se nabízejí také v oblasti loajalitních karet 
nebo při sběru a uplatnění poukázek se vzorky. 
Jedná se o  neuvěřitelně všestranný mediální 
kanál – agilní, responzivní a  poskytující zákaz-
nická data v reálném čase.

Svět balení:
Můžete zmínit některé způsoby, jak lépe „pro-
pojit“ spotřebitele a balení?

Jenny Stanley:
Zjednodušeně řečeno connected packaging 
využívá QR kódy, čárové kódy a  rozpoznávání 
obrázků prostřednictvím aplikací založených na 

Jenny Stanley
Appetite Creative
Každý den čelí značky mnoha výzvám: jak umožnit zákazníkům 
 aktivní zapojení, jak zvýšit věrnost značce anebo jak shromažďo-
vat data o zákaznících. V tom všem může pomoci connec-
ted packaging neboli integrace technologií do obalového 
designu produktů. O fenoménu connected packaging 
přednášela na říjnovém kongresu Obalko Jenny 
Stanley, zakladatelka a  generální ředitelka 
společnosti Appetite Creative.
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prohlížečích, 
které spojují 
spotřebitele s re-
levantním obsahem 
a  zážitky. Může to být 
stejně jednoduché jako 
dotazník nebo hra, nebo být 
plnohodnotným propojeným 
zážitkem díky transformaci obalu 
na mediální prostředek. Díky connec-
ted packagingu mohou značky lépe 
komunikovat se svými zákazníky, posílit pří-
tomnost značky, shromáždit cenné poznatky 
a také vylepšovat prostředí pro zapojení zákaz-
níků. Connected packaging pomáhá vytvořit je-
dinečný a podrobný obraz chování spotřebitelů. 
Takový vhled je neocenitelný pro to, aby značky 
lépe rozuměly cílovým skupinám a efektivněji je 
oslovovaly.

Svět balení:
Je nutné mít nejprve strategii 
balení nebo marketingu, 
nebo je možné použít 
prvky con  nected pac-
kagingu ad hoc?
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„zdarma“, což by mělo značkám poskytnout 
přesvědčivý argument pro použití connected 
packagingu.

Balení poskytuje extrémně cílený marketing. Je 
to přímá brána k zákazníkovi, který již produkt 
zakoupil nebo je v uličce obchodu a chystá se 
koupit něco podobného. Většina produktů, 
která je spotřebovávána, zůstává v  původ-
ním obalu, který se tak stává součástí dalšího 
zákazníkova zapojení a  trvalým spojením se 
značkou. Marketingové působení pokračuje 
během celé doby používání obalu – connec-
ted packaging pak má mnohem delší „shelf life“ 
než jiná média.

Zkušenost také ukazuje, že kampaň je vždy efek-
tivnější, pokud je doprovázena propagací na so-
ciálních sítích nebo pomocí instore marketingu. 
Spotřebitelé tím získávají informace o samotné 
kampani.

Svět balení:
Zdá se, že další progres v obalovém průmyslu 
přinese rozšířená realita (AR). Co přináší a jsou 
spotřebitelé připraveni na takové řešení?

Jenny Stanley:
AR nabízí hlavní výhody při aplikaci na balení 
produktů, prohlubuje zákaznickou zkušenost, 
poskytuje nové vstupní body pro komunikaci 
se zákazníky, zlepšuje loajalitu značky a vytváří 
konkurenční výhodu.

Pro mnoho spotřebitelů je obal prvním bodem 
dotyku se značkou a AR může tuto zásadní fázi 
zákaznické zkušenosti vylepšit. Značky, které 
ji přijmou dříve, s  větší pravděpodobností zís-
kají konkurenční výhodu. Obaly podpořené AR 
mohou vést ke zvýšené spotřebě daného pro-
duktu. Například značka make-upu může skrze 
kód na balení nabízet přístup k tutorialu, který 
týden co týden přináší nový obsah. To pak pod-
poruje spotřebu celého sortimentu make-upu 
dané značky.

Svět balení:
Jak celou oblast inteligentního balení ovlivnila 
pandemie?

Jenny Stanley:
Jedním z vítězů pandemie covid-19 je kdysi od-
mítnutý QR kód, který si konečně našel své místo 
na slunci. Ponižovaný QR kód se stal populární 
volbou pro výměnu informací. Jinak se odha-
duje, že hodnota globálního trhu inteligentních 
obalů do roku 2025 dosáhne 68‚3 miliardy ame-
rických dolarů.

Svět balení:
Hlavním tématem v České republice v oblasti 
obalů je udržitelnost. Je to také téma pro con-
nected nebo smart packaging?

Jenny Stanley:
Kromě poskytování obchodních výhod může 
být connected packaging cestou k udržitelnosti. 
Může pomoci vzdělávat zákazníky a  v  koneč-
ném důsledku měnit jejich chování k  lepšímu. 
Důležité pro marketéry je, že může také pomoci 
pozicionovat značky tak, aby byly na té správné 
straně boje za budoucnost naší planety.

Jenny Stanley:
Connected packaging funguje nejlépe v  rámci 
širší marketingové kampaně, která přivádí zá-
kazníky k „propojeným“ zážitkům s více informa-
cemi nebo výhodami v podobě voucherů nebo 
nižších cen. Použití ad hoc je sice také možné, 
ale nejlepší míru zapojení uživatelů jsme viděli, 
pokud „propojení“ funguje v dlouhodobém ho-
rizontu.

Svět balení:
Můžete zmínit nějaký příklad?

Jenny Stanley:
Již několik let spolupracujeme se švýcarským 
zpracovatelem mléka Emmi, který využívá con-
nected packaging neuvěřitelně efektivně. Emmi 
a obalová společnost Tetra Pak se s námi spo-
jily, aby prostřednictvím interaktivní digitální 
reklamy a  interaktivních obalů podpořily uve-
dení dvou nových produktů – Oat & Milk Drink 
a  Balance Drink. Byla to už jejich druhá inter-
aktivní kampaň tohoto typu. Emmi a Tetra Pak 
byly jedněmi z  prvních na trhu, kteří se snaží 
spotřebitele digitálně zapojit. Například s infor-
macemi o  výhodách stávajících nebo nových 
produktů. Konkrétně jsme na balení Tetra Paku 
přidávali unikátní QR kódy. Po naskenování zá-
kazníci vstoupili do webového prostředí a získali 
přístup ke čtyřem interaktivním hrám. Pro pod-
poru kampaně a zvýšení povědomí o příležitosti 
skenovat a vyhrávat ceny nebo slevy vyvinul náš 
tým designérů a  videoeditorů speciální obsah 
pro sociální média. Videoreklamy a animovaná 
grafika byly vytvořeny a  zveřejněny na Face-
booku, YouTube a Google Ads.

Svět balení:
Jaký se dostavil výsledek?

Jenny Stanley:
Během čtyř měsíců, kdy kampaň běžela, strávili 
uživatelé na stránkách průměrně 2 minuty a 41 
sekund. Také marketingový dotazník s otázkami 
jako „Vyhýbáte se cíleně cukru v tom, co jíte a pi-
jete?“ nebo „Je pro vás obsah cukru ve výrobku 
důležitý?“ byl zodpovězen více než 50 000krát. 
Pomáháme tak spotřebitelům dozvědět se více 
o přírodních složkách produktů Emmi Good Day 
a zadavateli zase poskytujeme poznatky o uži-
vatelích. Jde o jeden z nejúspěšnějších projektů 
loňského roku.

Svět balení:
V inteligentním balení se používají NFC, Bea-
con nebo QR kódy. Opravdu je spotřebitelé 
používají?

Jenny Stanley:
Panuje mylná představa, že pouze málo spo-
třebitelů se obtěžuje načíst QR kódy nebo NFC 
tagy na obalu. Ve skutečnosti vidíme 14pro-
centní míru prokliku (CTR), která je mnohem 
vyšší než u  digitálních reklamních kampaní, 
kdy se obvykle pohybuje kolem 0‚01 procenta 
CTR. Jedna z našich nejnovějších kampaní s Ku-
waiti Danish Dairy měla za jeden měsíc více než 
45  000 skenů a  4000 registrací. Rovněž jsou 
mylné obavy, které se týkají finančních nákladů 
connected packagingu. Průměrná cena za klik-
nutí na digitální reklamu činí 1‚5 libry, zatímco 
„kliknutí“ nebo sken na balení je v  podstatě 

Budoucnost 
connected 
packagingu

Ve společnosti Appetite Creative pracujeme 
již s několika značkami, které chtějí začlenit 
connected packaging do svého podnikání. 
 Existují tři klíčové důvody, proč osobně cítím, 
že další společnosti budou přibývat.

1. Široké přijetí QR kódů

S rychlým a širokým zaváděním QR techno-
logie během posledního roku si značky stále 
více uvědomují tuto příležitost a nechtějí si ji 
nechat ujít. Nyní používáme QR kódy pro vše 
od check-inu v restauraci nebo hospodě až po 
nalezení menu a objednání jídla. Toto široké 
přijetí a porozumění QR kódům je univerzální 
a ovlivňuje všechny věkové kategorie – každý 
nyní rozumí tomu, jak používat QR kódy a jak 
rychle a snadno poskytují přístup ke klíčovým 
informacím.

Na některých trzích se mění legislativa, která 
usnadňuje využívání tohoto druhu technologií. 
Například britská vláda reformuje nařízení 
Spojeného království o obalových odpa-
dech (UK Packaging Waste Regulations), aby 
pomohla snížit škody na životním prostředí 
vyvolané způsobem, jakým používáme a likvi-
dujeme obaly. Čína v březnu implementovala 
povinné požadavky na sledovatelnost všech 
potravinářských výrobků v chlazeném režimu 
včetně mléčného zboží, ovoce a nápojů. Cílem 
je zabránit importu potravin potenciálně 
kontaminovaných covidem-19. Connected 
packaging je skvělým způsobem, jak splnit tato 
nová omezení, sledovat používání produktů 
a zlepšovat postupy udržitelnosti obalů.

2. Výhody dat první strany

Shromažďování dat první strany v souladu 
s GDPR a jejich analýza jsou samozřejmě 
hlavní výhodou pro každou značku. Connec-
ted packaging dodává tyto cenné informace 
přímo z konečků prstů vašich zákazníků. 
Jednoduchým naskenováním QR kódů nebo 
čárových kódů jsou zákazníci přivedeni k digi-
tálnímu obsahu. Mohou to být kvízy zkoumající 
zákaznické preference, vzdělávací kampaně 
o zdraví nebo životním prostředí, hra, která 
nabízí slevy, poukázky nebo vzorky. Spotře-
bitelova „digitální cesta“ je jednoduchá bez 
potřeby další aplikace.

3. Udržitelnost

Díky datům získaným v rámci connected 
packagingu lze vytvořit unikátní a podrobný 
obraz chování zákazníků. Tento pohled může 
být neocenitelný v tom, že pomáhá značkám 
lépe porozumět cílovým skupinám, ale také je 
efektivněji oslovovat a budovat cenné zapo-
jení. Kromě toho, že connected packaging po-
skytuje obchodní výhody, může pomoci také 
s udržitelností. Můžete vzdělávat zákazníky 
a nakonec změnit jejich chování k lepšímu. 
Důležité pro marketéry je, že díky connected 
packagingu lze pozicionovat značky tak, aby 
byly na té správné straně boje za budoucnost 
naší planety.

Jenny Stanley
Appetite Creative
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Jsme svědky rostoucí poptávky po 
udržitelných technologických řeše-
ních. Značky se stále více snaží kom-
binovat ekologické obchodní praktiky se 
vzděláváním a  zapojením spotřebitelů. Ve 
společnosti Appetite Creative jsme pracovali 
na řadě vzdělávacích webových projektů, které 
jdou tímto směrem.

Ve spolupráci se značkou Tetra Pak, která se 
stále více zaměřuje na otázky životního pro-
středí a  udržitelnosti, jsme nedávno připravili 
propojenou obalovou kampaň, která pomáhá 
zákazníkům inovativním a interaktivním způso-
bem tlumočit jejich poselství. Naším řešením 
bylo vytvořit řadu her, které lze objevit pomocí 
mobilního telefonu po skenování QR kódů na 
obalu Tetra Pak. Pro zesílení obsahu byla vy-
užita sociální média, shromážděné údaje navíc 
umožnily hlubší analýzu chování spotřebitelů.

Svět balení:
Mezi klienty, pro které jste pracovali, patří 
vedle Tetra Paku také Starbucks, PepsiCo 
nebo Vodafone. Jak další společnosti využívají 
postupy connected packagingu?

Jenny Stanley:
Nedávno jsme pro společnost CurryKing vy-
tvořili řadu mobilních miniher na míru, které 
jsou dodávány spotřebiteli prostřednictvím 
QR kódů na obalech. Kampaň zaměřená 
na mobilní zařízení nabídla tlačítko oka-
mžitého sdílení. Na datové straně byl 
vytvořen dashboard, který umož-
ňoval sledování každého zapo-
jení. Kampaň zaznamenala 
více než 420  000 uživa-
telů, kteří byli hrami 
osloveni, a  průměrný 
strávený čas 3‚5 minuty.

Dalším příkladem může být 
kampaň pro Vodafone, která 
promovala nové mobilní zařízení 
zaměřené na spotřebitele do 25 let. 
Po zaslání digitálních pozvánek ke hře 
hledání pokladů byli uživatelé směrováni tak, 
aby „lovili“ v blízkosti lokálních obchodů Voda-
fone. Uživatelé se rozeběhli po nákupních cen-

trech a hlavních 
ulicích, aby našli 
stopy, které odhalí 
informace o novém mo-
bilním zařízení. Do každého 
obchodu přivedla kampaň 
průměrně 75 unikátních hráčů, 
přinesla 800 000 eur v podobě or-
ganického mediálního pokrytí a  o  hře 
bylo publikováno více než 300 novino-
vých článků.

Svět balení:
Vaše agentura je přítomna v  Londýně, Mad-
ridu a  Dubaji, ale pracujete pro společnosti 
v  mnoha dalších zemích. Je třeba kampaně 
výrazně lokalizovat?

Jenny Stanley:
Je neuvěřitelně důležité přizpůsobit 

„propojené zážitky“ dané kultuře 
a zákazníkům na každém trhu. 

Úzce spolupracujeme s  kli-
enty na daných trzích, 

abychom zajistili, že 
obsah bude v souladu 

s  kulturními normami 
a  bude čerpat z  populár-

ních trendů na místním trhu. 
V úvahu se berou jazyk a legisla-

tiva, ale výběr uživatelských trendů 
a  nejlepších kanálů pro komunikaci 

ovlivňuje také kultura a místní zvyklosti.

Například jsme se spojili s Coca-Colou, vlastní-
kem ovocných džusů Rani Float, které jsou dis-
tribuovány na Středním východě a v Indii. Cílem 
kampaně bylo přilákat nové zákazníky k nákupu 
ovocných nápojů, a to prostřednictvím soutěže, 

„C
onnected packaging je

 

ta
ké skvělým způsobem, 

jak sdíle
t k

líč
ové in

form
ace 

o pro
duktu

 nebo in
spira

ci 

ve fo
rm

ě re
ceptů

 a videí.“

together towards a sustainable future

welcome to
smart logisticssmart logistics
Paletový pooling – systém pronájmu 
palet šetří náklady a čas.
Pro nezávaznou kalkulaci nás 
kontaktujte na info.cz@lpr.eu nebo
navštivte www.lpr.eu 

inzerce

která by přitáhla 
zejména mladé 
publikum. Chtěli také 
vzdělávat nové i  stáva-
jící zákazníky o nápoji, který 
obsahuje skutečné kousky 
ovoce, vysoký objem šťávy a má 
nízký obsah cukru. Vyvinuli jsme 
aplikaci pro rozšířenou realitu přístup-
nou na mobilním telefonu prostřednic-
tvím QR kódů z  plechovek. A  využili jsme 
vášeň pro fotbal. Zákazník musel naskenovat 
všechny čtyři příchutě ve správném pořadí, aby 
získal přístup ke vstupnímu formuláři a následně 
vstupenky na finále žádaného fotbalového zá-
pasu. Webová hra podporovala zákazníkovu ak-
tivitu, přinášela informace o různých příchutích 
nápojů a ukázala, kde v regálech hledat nápoje. 
Byly také sdíleny odkazy na Facebook, Twitter 
a  Instagram a  zákazníci byli vybídnuti k  šíření 
zpráv ve své sociální síti.
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„zdarma“, což by mělo značkám poskytnout 
přesvědčivý argument pro použití connected 
packagingu.

Balení poskytuje extrémně cílený marketing. Je 
to přímá brána k zákazníkovi, který již produkt 
zakoupil nebo je v uličce obchodu a chystá se 
koupit něco podobného. Většina produktů, 
která je spotřebovávána, zůstává v  původ-
ním obalu, který se tak stává součástí dalšího 
zákazníkova zapojení a  trvalým spojením se 
značkou. Marketingové působení pokračuje 
během celé doby používání obalu – connec-
ted packaging pak má mnohem delší „shelf life“ 
než jiná média.

Zkušenost také ukazuje, že kampaň je vždy efek-
tivnější, pokud je doprovázena propagací na so-
ciálních sítích nebo pomocí instore marketingu. 
Spotřebitelé tím získávají informace o samotné 
kampani.

Svět balení:
Zdá se, že další progres v obalovém průmyslu 
přinese rozšířená realita (AR). Co přináší a jsou 
spotřebitelé připraveni na takové řešení?

Jenny Stanley:
AR nabízí hlavní výhody při aplikaci na balení 
produktů, prohlubuje zákaznickou zkušenost, 
poskytuje nové vstupní body pro komunikaci 
se zákazníky, zlepšuje loajalitu značky a vytváří 
konkurenční výhodu.

Pro mnoho spotřebitelů je obal prvním bodem 
dotyku se značkou a AR může tuto zásadní fázi 
zákaznické zkušenosti vylepšit. Značky, které 
ji přijmou dříve, s  větší pravděpodobností zís-
kají konkurenční výhodu. Obaly podpořené AR 
mohou vést ke zvýšené spotřebě daného pro-
duktu. Například značka make-upu může skrze 
kód na balení nabízet přístup k tutorialu, který 
týden co týden přináší nový obsah. To pak pod-
poruje spotřebu celého sortimentu make-upu 
dané značky.

Svět balení:
Jak celou oblast inteligentního balení ovlivnila 
pandemie?

Jenny Stanley:
Jedním z vítězů pandemie covid-19 je kdysi od-
mítnutý QR kód, který si konečně našel své místo 
na slunci. Ponižovaný QR kód se stal populární 
volbou pro výměnu informací. Jinak se odha-
duje, že hodnota globálního trhu inteligentních 
obalů do roku 2025 dosáhne 68‚3 miliardy ame-
rických dolarů.

Svět balení:
Hlavním tématem v České republice v oblasti 
obalů je udržitelnost. Je to také téma pro con-
nected nebo smart packaging?

Jenny Stanley:
Kromě poskytování obchodních výhod může 
být connected packaging cestou k udržitelnosti. 
Může pomoci vzdělávat zákazníky a  v  koneč-
ném důsledku měnit jejich chování k  lepšímu. 
Důležité pro marketéry je, že může také pomoci 
pozicionovat značky tak, aby byly na té správné 
straně boje za budoucnost naší planety.

Jenny Stanley:
Connected packaging funguje nejlépe v  rámci 
širší marketingové kampaně, která přivádí zá-
kazníky k „propojeným“ zážitkům s více informa-
cemi nebo výhodami v podobě voucherů nebo 
nižších cen. Použití ad hoc je sice také možné, 
ale nejlepší míru zapojení uživatelů jsme viděli, 
pokud „propojení“ funguje v dlouhodobém ho-
rizontu.

Svět balení:
Můžete zmínit nějaký příklad?

Jenny Stanley:
Již několik let spolupracujeme se švýcarským 
zpracovatelem mléka Emmi, který využívá con-
nected packaging neuvěřitelně efektivně. Emmi 
a obalová společnost Tetra Pak se s námi spo-
jily, aby prostřednictvím interaktivní digitální 
reklamy a  interaktivních obalů podpořily uve-
dení dvou nových produktů – Oat & Milk Drink 
a  Balance Drink. Byla to už jejich druhá inter-
aktivní kampaň tohoto typu. Emmi a Tetra Pak 
byly jedněmi z  prvních na trhu, kteří se snaží 
spotřebitele digitálně zapojit. Například s infor-
macemi o  výhodách stávajících nebo nových 
produktů. Konkrétně jsme na balení Tetra Paku 
přidávali unikátní QR kódy. Po naskenování zá-
kazníci vstoupili do webového prostředí a získali 
přístup ke čtyřem interaktivním hrám. Pro pod-
poru kampaně a zvýšení povědomí o příležitosti 
skenovat a vyhrávat ceny nebo slevy vyvinul náš 
tým designérů a  videoeditorů speciální obsah 
pro sociální média. Videoreklamy a animovaná 
grafika byly vytvořeny a  zveřejněny na Face-
booku, YouTube a Google Ads.

Svět balení:
Jaký se dostavil výsledek?

Jenny Stanley:
Během čtyř měsíců, kdy kampaň běžela, strávili 
uživatelé na stránkách průměrně 2 minuty a 41 
sekund. Také marketingový dotazník s otázkami 
jako „Vyhýbáte se cíleně cukru v tom, co jíte a pi-
jete?“ nebo „Je pro vás obsah cukru ve výrobku 
důležitý?“ byl zodpovězen více než 50 000krát. 
Pomáháme tak spotřebitelům dozvědět se více 
o přírodních složkách produktů Emmi Good Day 
a zadavateli zase poskytujeme poznatky o uži-
vatelích. Jde o jeden z nejúspěšnějších projektů 
loňského roku.

Svět balení:
V inteligentním balení se používají NFC, Bea-
con nebo QR kódy. Opravdu je spotřebitelé 
používají?

Jenny Stanley:
Panuje mylná představa, že pouze málo spo-
třebitelů se obtěžuje načíst QR kódy nebo NFC 
tagy na obalu. Ve skutečnosti vidíme 14pro-
centní míru prokliku (CTR), která je mnohem 
vyšší než u  digitálních reklamních kampaní, 
kdy se obvykle pohybuje kolem 0‚01 procenta 
CTR. Jedna z našich nejnovějších kampaní s Ku-
waiti Danish Dairy měla za jeden měsíc více než 
45  000 skenů a  4000 registrací. Rovněž jsou 
mylné obavy, které se týkají finančních nákladů 
connected packagingu. Průměrná cena za klik-
nutí na digitální reklamu činí 1‚5 libry, zatímco 
„kliknutí“ nebo sken na balení je v  podstatě 

Budoucnost 
connected 
packagingu

Ve společnosti Appetite Creative pracujeme 
již s několika značkami, které chtějí začlenit 
connected packaging do svého podnikání. 
 Existují tři klíčové důvody, proč osobně cítím, 
že další společnosti budou přibývat.

1. Široké přijetí QR kódů

S rychlým a širokým zaváděním QR techno-
logie během posledního roku si značky stále 
více uvědomují tuto příležitost a nechtějí si ji 
nechat ujít. Nyní používáme QR kódy pro vše 
od check-inu v restauraci nebo hospodě až po 
nalezení menu a objednání jídla. Toto široké 
přijetí a porozumění QR kódům je univerzální 
a ovlivňuje všechny věkové kategorie – každý 
nyní rozumí tomu, jak používat QR kódy a jak 
rychle a snadno poskytují přístup ke klíčovým 
informacím.

Na některých trzích se mění legislativa, která 
usnadňuje využívání tohoto druhu technologií. 
Například britská vláda reformuje nařízení 
Spojeného království o obalových odpa-
dech (UK Packaging Waste Regulations), aby 
pomohla snížit škody na životním prostředí 
vyvolané způsobem, jakým používáme a likvi-
dujeme obaly. Čína v březnu implementovala 
povinné požadavky na sledovatelnost všech 
potravinářských výrobků v chlazeném režimu 
včetně mléčného zboží, ovoce a nápojů. Cílem 
je zabránit importu potravin potenciálně 
kontaminovaných covidem-19. Connected 
packaging je skvělým způsobem, jak splnit tato 
nová omezení, sledovat používání produktů 
a zlepšovat postupy udržitelnosti obalů.

2. Výhody dat první strany

Shromažďování dat první strany v souladu 
s GDPR a jejich analýza jsou samozřejmě 
hlavní výhodou pro každou značku. Connec-
ted packaging dodává tyto cenné informace 
přímo z konečků prstů vašich zákazníků. 
Jednoduchým naskenováním QR kódů nebo 
čárových kódů jsou zákazníci přivedeni k digi-
tálnímu obsahu. Mohou to být kvízy zkoumající 
zákaznické preference, vzdělávací kampaně 
o zdraví nebo životním prostředí, hra, která 
nabízí slevy, poukázky nebo vzorky. Spotře-
bitelova „digitální cesta“ je jednoduchá bez 
potřeby další aplikace.

3. Udržitelnost

Díky datům získaným v rámci connected 
packagingu lze vytvořit unikátní a podrobný 
obraz chování zákazníků. Tento pohled může 
být neocenitelný v tom, že pomáhá značkám 
lépe porozumět cílovým skupinám, ale také je 
efektivněji oslovovat a budovat cenné zapo-
jení. Kromě toho, že connected packaging po-
skytuje obchodní výhody, může pomoci také 
s udržitelností. Můžete vzdělávat zákazníky 
a nakonec změnit jejich chování k lepšímu. 
Důležité pro marketéry je, že díky connected 
packagingu lze pozicionovat značky tak, aby 
byly na té správné straně boje za budoucnost 
naší planety.

Jenny Stanley
Appetite Creative
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S  poznatky z  nedávno zveřejněných průzkumů, týkajících 
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lečnosti Bayer CZ/SK, jejímž cílem je mimo jiné 
dosažení nulových emisí skleníkových plynů 
v  celém hodnotovém řetězci do roku 2050, 
přechod na geotermální energii a stoprocentní 
využití elektřiny z  obnovitelných zdrojů. Týmy 
zaměstnanců společnosti z  České republiky 
a Slovenska, a i Polska a Maďarska také soutěží 
v úklidu životního prostředí.

INKOUST NA VYŽÁDÁNÍ 
SNÍŽÍ EMISE
Dalším z ranku environmentálních je výzkum ne-
závislé konzultační společnosti Smithers z ob-
lasti tiskových technologií. Zjistil, že inkoustový 
tisk štítků na vyžádání pomůže evropským fir-
mám výrazně ušetřit spotřebu energie a snížit 
objem odpadu z materiálů a inkoustu. Společ-
nost sledovala činnost v  podnicích, které vy-
užívají zakázkový, termotransferový a  interní 
barevný inkoustový tisk, a změřila dopad v ob-
lasti udržitelnosti od zásob štítků až k  jejich 
použití s ohledem na energie, odpad, spotřební 
materiál, skladování a  přepravu a  oddělování 
podkladového materiálu.

Komerční tiskové procesy s  tradiční tiskárnou 
štítků jsou podle závěrů zprávy energeticky ná-
ročné. Na 1000 metrů čtverečních vytištěných 
štítků je využito přibližně 39 kWh. A pokud má 
štítek proměnná data vytištěná pomocí ter-
málního přenosu, je celková spotřeba energie 
41 kWh na 1000 metrů čtverečních. Inkoustová 
tiskárna oproti tomu spotřebuje na stejný počet 
čtverečních metrů pouhé jedno procento této 
energie. V případě, že by všichni cíloví zákazníci 
v segmentu tisku štítků přešli na inkoustový tisk, 
činila by úspora 28‚7 milionu kWh ročně, což od-
povídá osvětlení pro 95 960 domácností.

I další výsledky prezentovala Smithers v názorné 
podobě. Pokud by evropské podniky preferovaly 
inkoustový tisk štítků na vyžádání, dojde ke sní-
žení emisí CO2 o 6‚7 milionu tun, ukončení plýt-
vání materiálu o rozloze 180 milionů čtverečních 
metrů a eliminaci spotřebovaného inkoustu při-
bližně o 619 tun.

POTRAVINY ONLINE 
JSOU STÁLE ŽÁDANĚJŠÍ
Pomineme-li skokový nárůst během pandemie, 
roste podle Asociace pro elektronickou komerci 
prodej zboží v České republice prostřednictvím 

Podle informací společnosti Bayer, která se 
věnuje life sciences jako ochrana zdraví 

a výživa, spojuje Čechy a Slováky vysoký 
zájem o udržitelnost. Na environmen-

tální, sociální a  ekonomické 
souvislosti mezi čtyřmi evrop-

skými zeměmi – Českou 
republikou, Slovenskem, 

Polskem a Maďarskem 
– se zaměřil nedávný 

výzkum Bayer Barometr. 
V  srpnu letošního roku jej 

při účasti 500 respondentů od 
18  let z  každé z  uvedených zemí 

realizovala agentura Kantar Institute.

Zájem o udržitelnost deklaruje 57 % Čechů 
a  64  % Slováků. K  jejich hlavním motivačním 

pohnutkám patří ochrana životního prostředí 
(56  % Čechů, 61  % Slováků), budoucnost dětí 
(50 % Čechů, 47 % Slováků) a ekonomické as-
pekty (29 % Čechů a 31 % Slováků). V průzkumu 
se jako výraznější zastánkyně udržitelného roz-
voje profilovaly ženy. Principy udržitelnosti po-
važují v rámci celého světa za velmi potřebné 
a zároveň v ní vidí i osobní výhody.

Mezi nejvíce uplatňované činnosti pro zacho-
vání udržitelného rozvoje se zařadilo třídění 
odpadu (71 % v ČR, 75 % na Slovensku) a úspora 
elektrické energie (57 % Čechů a 69 % Slováků). 
Citlivější přístup volí respondenti také k potravi-
nám. K prodlužování jejich trvanlivosti například 
zmrazením se hlásí 58 % Čechů a 61 % Slováků, 
53 % oslovených z obou regionů nakupuje se-
zonní produkty. Intenzivněji začali tyto činnosti 
provozovat v  období pandemie, zároveň je 
mnohem častěji vykonávají osoby starší 56 let. 
„Takové výsledky lze do jisté míry vysvětlit tím, 
že mladí lidé mezi 18 a 35 lety žijí déle v domác-
nosti s rodiči, a je proto u nich méně pravděpo-
dobné, že budou o takových krocích rozhodovat 
sami,“ vysvětluje socioložka z  institutu Kantar 
Izabella Anuszewska. Mladší generace se zase 
více zapojují do charitativních iniciativ, činnosti 
v sociálních médiích nebo finančně podporují 
nevládní organizace, přestože celkově je parti-
cipace na těchto aktivitách nízká.

„Všichni bychom se měli podílet na budování 
udržitelnějšího světa v environmentálním, eko-
nomickém a sociálním kontextu – každý z nás 
osobně a v každé z oblastí, které můžeme ovliv-
nit,“ uvádí Jens Becker, výkonný ředitel spo-
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4,2 %
je aktuální podíl elektronického prodeje 
potravin na celkových tržbách za 
potraviny v České republice.

9,6 %
V takové výši lze očekávat podíl online 
prodeje potravin na celkových tržbách za 
potraviny v České republice do roku 2025.

106 %
činí průměrné tempo nárůstu online prodeje 
potravin v Česku v uplynulých třech letech.
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e-shopů meziročně o 15 %. Realitně-poraden-
ská společnost Cushman & Wakefield se za-
měřila blíže na online prodej potravin. V České 
republice se v  uplynulých třech letech tempo 
zvyšování tržeb pohybovalo průměrně o 106 % 
ročně, analýza dat z  24 evropských zemí do-
spěla k  hodnotě průměrného nárůstu tržeb 
v segmentu o 37‚3 %.

Podíl elektronického prodeje potravin na cel-
kových tržbách za potraviny v České republice 
činí aktuálně 4‚2 % (v Evropě jde o 4‚4 %). „Trend 
online nakupování potravin započal již před 
pandemií, ta ho pak samozřejmě akcelerovala 
– možnost nechat si dovézt potraviny domů se 
stala atraktivní i  pro ty, kdo dříve váhali. Mnozí 
přínosy této formy nákupu potravin oceňují i na-
dále, a lze tak předpovídat další růst segmentu,“ 
komentuje možný nárůst online nákupů až na 
9‚6 % z celkových prodejů do roku 2025 Michal 
Soták, partner a  vedoucí investičního týmu 
Cushman & Wakefield v  České republice. Pro 
srovnání – u  prodejů elektroniky se v  součas-
nosti uskutečňuje díky e-shopům téměř polo-
vina z nich.

Předpokladem také zůstává růst ve všech ma-
loobchodních kategoriích. Celkově by se online 
prodeje v  ČR měly koncem letošního roku na 
maloobchodu podílet 15 %, to je nejvíce v rámci 
střední Evropy. Česká republika má silnou po-
zici v e-commerce i v širším teritoriu – většího 
podílu na celkových maloobchodních tržbách 
dosahuje jen Spojené království (27‚9 %) a Ni-
zozemsko (15‚6 %). Na chvostu naopak skončily 
Portugalsko (7‚8 %), Bulharsko (7‚1 %) a Rumun-
sko (5‚9 %).

„Růstový trend bude pokračovat, což se stejně 
jako dnes projeví také na poptávce e-commerce 
firem, hlavně těch zaměřených na prodej potra-
vin, po skladových prostorách především v okolí 
velkých měst,“ predikuje Jiří Kristek, partner 
a vedoucí pronájmu průmyslových ploch a ná-
kupních parků Cushman & Wakefield. V prvním 
pololetí letošního roku se v Česku pronajala plo-
cha logistických a  průmyslových nemovitostí 
odpovídající 85  % poptávky za celý rok 2020. 
Setrvale se od roku 2018 zvyšuje také zájem 
o prostory ze strany e-commerce. V roce 2018 
připadala asi 3‚9 % nově pronajatých ploch na 
firmy v e-commerce, v prvním pololetí letošního 
roku to bylo již 12‚5 %.

Potraviny online jsou stále žádanější
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Palety jsou obvykle vyrobeny z  plastu nebo 
dřeva. Oba typy materiálů mají své výhody 

i  nevýhody a  existují příznivci jak plasto-
vých palet, tak i  těch dřevěných. Za-

tímco ve skladech a  při přepravě 
hrají prim dřevěné palety, v místě 

prodeje mají silné zastoupení 
plastové varianty.

PLAST MÁ V PRODEJNĚ 
SILNĚJŠÍ POZICI

„Plastové palety jsou kromě vysoké 
odolnosti rovněž omyvatelné, a  lze 

na nich tedy střídavě přepravovat různé 
druhy zboží bez nebezpečí jeho kontami-

nace,“ vysvětluje Patrik Luxemburk, jednatel 
společnosti Stabilplastik, s  tím, že pod vlivem 
rostoucího tlaku směrem ke snižování dopadů 
na životní prostředí preferuje stále více zákaz-
níků palety z plastového recyklátu. „Plast v sobě 
spojuje řadu výhod – je lehký, trvanlivý, omyva-
telný, hygienický, odolný vůči škůdcům a  vět-
šině běžných chemických látek. Nevyžaduje 
speciální podmínky skladování a žádné spojo-
vací prvky,“ pokračuje Patrik Luxemburk. Pro co 
nejnižší dopad na životní prostředí a cash flow 
společností je podle něj nejdůležitější vlastností 
trvanlivost a odolnost – a na tu má vliv v pod-
statě jen (ohleduplný) přístup lidí, kteří s plasto-
vou paletou manipulují.

POP/POS

P

Palety neslouží jen pro přepravu produktů, ale nezřídka i pro vystavení a pro-
dej zboží v maloobchodních provozovnách. Je nasnadě, že v případě pro-
deje zboží koncovým zákazníkům přímo z palet záleží i na designu palety 
a stejně tak dodržení hygienických a bezpečnostních zásad týkajících se 
(nejen) zboží na paletě.

Palety jsou klíčové 
i v místě prodeje

„Plasty jsou nejběžnějším materiálem,“ potvr-
zuje Slavomír Sýkora, commercial & asset ma-
nager CZ/SK/HU ve společnosti LPR – La Palette 
Rouge. A jako konkrétní příklad uvádí paletu vy-
robenou z nekontaminovaného polypropylenu, 
který zabraňuje hromadění nečistot a vlhkosti.

Trendem posledních let je podle Slavomíra Sý-
kory menší formát palet (čtvrt- a půlpalety). Tyto 
palety umožňují elegantní a bezproblémové vy-
stavení zboží přímo v místě prodeje. „Čtvrtpa-
leta je nejvhodnější paletou pro vystavení zboží 
na prodejním místě. Je to řešení displeje připra-
vené na podlahu, což znamená zvýšení efekti-
vity v konečné fázi distribuce, neboť nevyžaduje 
další práci v místě prodeje,“ podotýká Slavomír 
Sýkora. Uvedené typy palet se vyrábějí za úče-
lem vystavení, tj. zvyšují viditelnost produktů 
v  prodejně bez zbytečného času na vytváření 
propagačních materiálů. Tyto rozměrově menší 
palety jsou reálně přizpůsobeny novým formá-
tům maloobchodních prodejen.

Kromě toho jsou kompatibilní se všemi stan-
dardními manipulačními zařízeními a jsou sto-
hovatelné, a  tak pomáhají snížit náklady na 
dopravu a skladování až o 60 %. „Přepravují se 
přímo s naloženým displejem na místo prodeje, 
takže odpadá další dodatečná práce při vyklá-

dání a vystavování zboží,“ doplňuje 
Slavomír Sýkora.

DO OBCHODU JEN NOVÉ NEBO „ÁČKA“
Využití certifikovaných palet ze dřeva prefe-
ruje Milan Kovařík, výkonný ředitel Zemského 
výboru Epal pro ČR a SR. „Používání dřevěných 
palet Epal je ve skladech, obchodních řetěz-
cích i ve vlastních prodejnách naprosto běžné. 
Dřevěná paleta je sama o sobě ekologicky zcela 
nezávadná a vyrobena z přírodního materiálu 
– dřeva,“ popisuje Milan Kovařík. „Pokud je pa-
leta řádně vyrobena a ošetřena (tedy vysušena 
a fytosanitárně ošetřena), je zcela prostá plísní, 
hub i všech škodlivých organismů v samotném 
dřevě.“

Pro převoz potravinového zboží se používají pa-
lety kvality A nebo palety zcela nové. Na nových 
paletách se převáží také prémiové a značkové 
spotřební zboží. Pro uložení zboží na paletách 
se v zásadě používají dva typy palet – klasické 
(a  nejvíce používané) europalety Epal a  poté 
palety o  polovičních rozměrech – tzv. půlpa-
lety Epal. Europalety Epal se nasazují zejména 
ve skladech a  prodejnách B2B. „Naproti tomu 
půlpalety se díky menším rozměrům a snadnější 
manipulaci používají i přímo v maloobchodních 
prodejnách a řetězcích,“ pokračuje Milan Kova-
řík. Palety používané pro přímý prodej zboží by 

Jiří Šebek
corporate & 
government affairs 
manager CZ/SK/HU
Mondelez 
International

„ÚČINNÝ PROSTŘEDEK 
PRO VIZIBILITU 
PRODUKTŮ“
Palety využíváme pro klíčové aktivace 
každý měsíc. Našim produktům zajišťují 
palety optimální vizibilitu a  dostateč-
nou zásobu produktů, navíc díky typic-
kým barvám obalů – například lila barva 
u  značky Milka či jasně žlutá u  Opavie 
– jsou zákazníci schopni naše produkty 
okamžitě identifikovat i  z  větší dálky. 
Palety umísťujeme v souladu se strate-
gií jednotlivých řetězců do první třetiny 
obchodu a  vystavujeme na nich maxi-
málně pět produktů. K podpoře atrakti-
vity zpravidla využíváme paletový wrap 
i topkartu pro komunikaci našeho sdě-
lení směrem k zákazníkovi.

David Čapek
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni
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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

FOTO: L
PR – La Palette

 Rouge

podle něj rozhodně měly být palety 
nové nebo kvality A, aby nedocházelo 
k zašpinění zboží nebo aby neodrazovaly 
zákazníka od koupě.

PALETY BEZ STAROSTÍ
Diskutovanou záležitostí je rovněž využití služby 
paletového poolingu. „Palety lze najímat podle 
aktuálních potřeb a jsou dodávány vždy v kon-
trolované kvalitě. Zcela odpadají náklady na 
jejich údržbu a značně se minimalizují i náklady 
na jejich uskladňování,“ vypočítává výhody této 
služby Patrik Luxemburk.

Zaručená kvalita, snadná manipulace a zvýšená 
viditelnost v místě prodeje jsou hlavní přínosy 
poolingu palet podle Slavomíra Sýkory. „Vysta-
vení displeje je jednoduché a bezpečné a sni-
žuje pravděpodobnost poškození produktu. 
Šetří čas a  peníze při vytváření propagačních 
materiálů, protože je připraveno k okamžitému 

použití a  vy-
stavení,“ dodává. 
Služba paletového 
poolingu je výhodná 
především pro větší spo-
lečnosti využívající velké 
množství palet. Pro menší firmy 
jde vzhledem k menšímu požado-
vanému objemu přece jen dosud 
o poměrně drahé řešení.
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dání a vystavování zboží,“ doplňuje 
Slavomír Sýkora.
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Jiří Šebek
corporate & 
government affairs 
manager CZ/SK/HU
Mondelez 
International

„ÚČINNÝ PROSTŘEDEK 
PRO VIZIBILITU 
PRODUKTŮ“
Palety využíváme pro klíčové aktivace 
každý měsíc. Našim produktům zajišťují 
palety optimální vizibilitu a  dostateč-
nou zásobu produktů, navíc díky typic-
kým barvám obalů – například lila barva 
u  značky Milka či jasně žlutá u  Opavie 
– jsou zákazníci schopni naše produkty 
okamžitě identifikovat i  z  větší dálky. 
Palety umísťujeme v souladu se strate-
gií jednotlivých řetězců do první třetiny 
obchodu a  vystavujeme na nich maxi-
málně pět produktů. K podpoře atrakti-
vity zpravidla využíváme paletový wrap 
i topkartu pro komunikaci našeho sdě-
lení směrem k zákazníkovi.

David Čapek
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Epal
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Pro mezinárodní i vnitrostátní přepravy je klí-
čové hledisko celkové hmotnosti zásilky. 

„Nízká přidaná hmotnost při po užití le-
penkového obalu je z pohledu logis-

tiky velkou výhodou,“ vysvětluje 
Pavel Trnka, manažer nadroz-

měrných přeprav ve spo-
lečnosti DB Schenker. 

Dalším předpokladem i pří-
nosem využívání těchto obalů 

je udržitelnost, možnost jejich 
opakovaného použití a  případná 

ekologická recyk lace.

Velkoobjemové obaly z lepenky se používají 
na speciální druhy zboží. Protože se dodávají 
rozložené na díly, jsou připravené pro přepravu 
a  skladování. Způsob a  charakter použitého 
přepravního obalu vždy určuje typ přepravo-
vané zásilky. „Bez ohledu na typ obalu je vždy 
na prvním místě bezpečnost jak nákladu, tak 
samotného přepravce, a proto se v některých 
případech musí sáhnout po obalech z  plastu, 
dřeva nebo kovu,“ upozorňuje Pavel Trnka.

K  velkoobjemovým obalům je zapotřebí při-
stupovat individuálně a podle požadavku bale-

TRANSPORTNÍ BALENÍ

P

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

BUDUJME SPOLEČNĚ

Podobně, jako je tomu u  dalších typů 
velkoobjemových obalů, vztahují se i na 
ty z lepenky obdobné požadavky a nároky. 
Obal musí být funkční, správně navržený 
a bez problémů vydržet přepravní podmínky.

Výhody 
velkoobjemových 
obalů z lepenky?
Nízká hmotnost 
a udržitelnost

ného produktu, jak upozorňuje Tomáš Körner, 
vedoucí produktu Obaly pro Českou republiku 
a  Slovensko ve skupině Geis. Důležitou roli 
hraje i  fixace a  výztuhy v  obalu. „Při navržení 
velkoobjemového obalu je důležité mít znalosti 
o  přepravním řetězci, způsobu manipulace, 
kvalitě obalu a  podobně,“ vypočítává Tomáš 
Körner. Podstatný je nejen způsob přepravy, 
ale i skladování.

DOSTUPNOST MATERIÁLU SE SNÍŽILA, 
CENY ROSTOU
Při specifikaci klíčových trendů dnešní doby 
v  segmentu velkoobjemových obalů lze na 
evropském trhu vidět několik zásadních vlivů. 
„Jedním z  nich je jednoznačně (ne)dostup-
nost materiálu, což je skutečně stěžejní pro-
blematika napříč všemi odvětvími. Přestože je 
všem jasné, že ceny materiálů i nadále stoupají, 
mnozí jsou rádi, mají-li materiál vůbec k  dis-
pozici,“ podotýká Libor Miloševský, jednatel 
společnosti Cardbox Packaging. Zásadní je 
v  daném ohledu spolupráce celého dodava-
telského řetězce. Mezi hlavní směry vývoje se 
již delší dobu řadí také udržitelnost. Požadavky 
na výrobce obalů kladou nejen jejich zákazníci/
odběratelé, ale i samotní spotřebitelé. „Dalším 
trendem, který vidíme, je dramatický růst po-
žadavků na kvalitu a  bezpečnost produktů,“ 
doplňuje Libor Miloševský.

Alfou a omegou posledních let, a to nejen v lo-
gistice nebo v obalových technologiích, je bez-
pochyby udržitelnost, potvrzuje Pavel Trnka. 
„Lepenka a  podobné obaly mají velký poten-
ciál pro recyklaci a opakované použití, proto se 
domníváme, že míra jejich využití v budoucnu 

Tomáš Körner
vedoucí produktu 
Obaly
Geis CZ + SK

„SMĚREM K ÚSPORÁM 
A VRATNÝM OBALŮM“
Vzhledem k  neustále rostoucí ceně 
předpokládám tendence k  úsporám, 
ztenčení a  zavádění vratných obalů. 
Na  druhou stranu hodně dřevěných 
obalů přechází na kartonáž.
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inzerce

spíše poroste 
nebo zůstane 

na stejné úrovni,“ 
 odhaduje.

„Je zde předpoklad, že 
míra využití těchto 

obalů bude v  bu-
doucnu stoupat,“ 

predikuje Libor 
Milošev ský. 

Důvodem je podle něj to, že světový průmysl má 
zřetelnou tendenci k výrobě ve velkém.

PARTNERSTVÍ A EXPERTIZA
Jak v daném případě zvolit vhodného dodava-
tele obalu? Správný partner pro obalovou tech-
niku by například přepravním firmám neměl 
pouze nabízet svůj „produkt“. „Měl by být svým 
způsobem expertním konzultantem, který 
přepravcům pomůže s  výběrem vhodného 
obalového materiálu a  přípravou optimálního 
přepravního řešení pro konkrétní typy zásilek na 
míru zákazníkům,“ konstatuje Pavel Trnka.

Také v tomto ohledu se vyplácí důvěryhodnost 
a flexibilita. „Kompetentní dodavatel velkoobje-

mových obalů spolupracuje s důvěryhodnými 
obchodními partnery a je schopen flexibilně 

reagovat na příchozí požadavky,“ pozna-
menává Libor Miloševský. Samozřej-

mostí je podle něj profesionální 
výrobní tým a  ochota inovovat 

nejen v  oblasti výstupů, ale 
i  pokud jde o  výrobní vy-

bavení.
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Peletky mají rovnoměrný tvar 
čočky, hladký povrch bez prasklin, 
nerovností a bez viditelných 
nečistot.

Na základě 
provedeného 

testu vidíme v recyklaci 
senážních fólií potenciál. 

Je ale třeba důsledně dbát na 
čistotu vstupu, což je zrovna u odpadu 

ze zemědělství velká výzva. Test ukázal velké 
ztráty a poměrně nízkou výtěžnost právě z důvodu 

organického znečištění fólií – buď zeminou, nebo zetlelou 
pící. Laboratorní výsledky regranulátu však dopadly výborně.

Ondřej Oliva

manažer speciálních projektů

Suez CZ

„V
id
ím
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nc
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Suez CZ začal s recyklací v České republice v roce 2016, kdy otevřel závod v Němčicích nad Hanou. Recykluje se 
zde převážně jeden druh plastu – LDPE fólie. Původně pouze průmyslový odpad je stále častěji doplňován ve spo-
lupráci se společností Eko-kom o komunální plastový odpad. Každý nový materiál na vstupu klade zvýšené nároky 
na technologii a obsluhu. V Němčicích tak linku stále vylepšují a zkoumají další možnosti. Na jaře 2021 se rozhodli 
spustit pilotní projekt Agrofólie. Jedná se o fólie, kterými zemědělci ještě na poli obalují krmivo do oněch známých 
balíků, které nám připomínají marshmallows.

AGROFÓLIE NEMUSÍ NA SKLÁDKY

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Celkem se 
v recyklačním 
závodě Suez CZ 
v Němčicích nad Hanou 
shromáždilo 30 tun agro-
fólií. Linka přerušila svůj běžný 
recyklační program a tři dny zpra-
covávala pouze agrofólie. „Věděli 
jsme, že recyklační proces bude ná-
ročný na čištění vstupního materiálu, a tak 
jsme test provedli těsně před obměnou vody 
v čistírně odpadních vod, kterou linka disponuje 
pro maximální úsporu vody,“ popisuje Ondřej Oliva.  

Agrofólie bývají znečištěny hlavně od hlíny, sena a trávy. Mezi 
nepřijatelnou kontaminaci patří kameny, protože poškozují techno-
logické části linky (zejména drtič). „Náš závěr je ale takový, že agrofólie 
jsou v němčické technologii vhodné ke zpracování. S tím, jak roste cena 
za uložení odpadu na skládky a znemožňuje se skládkování využitelných 
mate riálů, budou původci těchto odpadů hledat udržitelné řešení,“ 
říká Ondřej Oliva. 

Součástí pilotního projektu bylo samozřejmě také vyhod-
nocení uplatnění regranulátu. „Ukázalo se, že zatím není 
možné zrecyklovat fólie zpět do stejného produktu. 
Technologie výrobců agrofólií jsou do jisté míry 
unikátní, nastavené na specifické složení 
vstupního materiálu a aditiv. Regranulát 
však může už nyní sloužit jako přídavný 
materiál při výrobě plastových pytlů, 
u kterých může, díky vlastnostem 
původního strečového ma-
teriálu agrofólií, dokonce 
vylepšit vlastnosti,“ do-
dává na závěr Ondřej 
Oliva. 

PRŮBĚH
 ZKUŠEBNÍ RECYKLACE

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothov@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

JAK SE RECYKLUJÍ M
ARSHMALLOWS?
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Senážní 
fólie jsou 

využitelný odpad
Agrofólie, přesněji senážní ovíjecí stre-

čová fólie, je vícevrstvá fólie vyrobená z  li-
neárního polyetylenu o nízké hustotě (LLDPE) 

a etylen vinylacetátu (EVA), nejčastěji v bílém nebo 
zeleném provedení. Slouží k ochraně konzervované 

píce. „Na nápadu recyklovat senážní fólie nebylo nic svě-
toborného. Obecně jde u každé recyklace o to, jaká bude 

kvalita vstupu, jaké budou náklady spojené s čištěním a jaká 
bude kvalita regranulátu, a  s  tím je logicky spojená ekonomika 

celého projektu,“ říká Ondřej Oliva, manažer speciálních projektů. 
A dodává: „Dalo se očekávat, že fólie dostaneme ze zemědělství více či 

méně znečištěné a že to bude zásadní faktor.“   

Farmáři na Facebooku
„Větší zemědělské podniky jsme oslovili napřímo. Rozhodli jsme se 

ale oslovit také farmáře a zemědělce prostřednictvím sociálních 
sítí. Proto jsme na Facebooku v kombinaci s Google Maps spustili 

kampaň se vzkazem, že senážní fólie nepatří na skládky, ale 
zaslouží si recyklaci. Kampaň měla velký ohlas. Cílila 

sice hlavně do tří regionů v  blízkosti němčic-
kého závodu kvůli logistice, přesto se 

nám hlásili farmáři z  celé republiky 
a měli zájem se zapojit,“ popi-

suje Kateřina Kodadová, 
vedoucí oddělení 

komunikace. 

JAK SE RECYKLUJÍ M
ARSHMALLOWS?

Kampaň trvala necelé tři měsíce 
a přinesla téměř 20 tun odpadních 
agrofólií vhodných k recyklaci. Už teď 
je z výsledků pilotního projektu jisté, 
že kampaň zopakují.

Podívejte se, jak funguje oběhové 

hospodářství v praxi.

Kateřina Kodadová

vedoucí oddělení komunikace

Suez CZ
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provedeného 

testu vidíme v recyklaci 
senážních fólií potenciál. 

Je ale třeba důsledně dbát na 
čistotu vstupu, což je zrovna u odpadu 

ze zemědělství velká výzva. Test ukázal velké 
ztráty a poměrně nízkou výtěžnost právě z důvodu 

organického znečištění fólií – buď zeminou, nebo zetlelou 
pící. Laboratorní výsledky regranulátu však dopadly výborně.

Ondřej Oliva

manažer speciálních projektů

Suez CZ
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Suez CZ začal s recyklací v České republice v roce 2016, kdy otevřel závod v Němčicích nad Hanou. Recykluje se 
zde převážně jeden druh plastu – LDPE fólie. Původně pouze průmyslový odpad je stále častěji doplňován ve spo-
lupráci se společností Eko-kom o komunální plastový odpad. Každý nový materiál na vstupu klade zvýšené nároky 
na technologii a obsluhu. V Němčicích tak linku stále vylepšují a zkoumají další možnosti. Na jaře 2021 se rozhodli 
spustit pilotní projekt Agrofólie. Jedná se o fólie, kterými zemědělci ještě na poli obalují krmivo do oněch známých 
balíků, které nám připomínají marshmallows.

AGROFÓLIE NEMUSÍ NA SKLÁDKY

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Celkem se 
v recyklačním 
závodě Suez CZ 
v Němčicích nad Hanou 
shromáždilo 30 tun agro-
fólií. Linka přerušila svůj běžný 
recyklační program a tři dny zpra-
covávala pouze agrofólie. „Věděli 
jsme, že recyklační proces bude ná-
ročný na čištění vstupního materiálu, a tak 
jsme test provedli těsně před obměnou vody 
v čistírně odpadních vod, kterou linka disponuje 
pro maximální úsporu vody,“ popisuje Ondřej Oliva.  

Agrofólie bývají znečištěny hlavně od hlíny, sena a trávy. Mezi 
nepřijatelnou kontaminaci patří kameny, protože poškozují techno-
logické části linky (zejména drtič). „Náš závěr je ale takový, že agrofólie 
jsou v němčické technologii vhodné ke zpracování. S tím, jak roste cena 
za uložení odpadu na skládky a znemožňuje se skládkování využitelných 
mate riálů, budou původci těchto odpadů hledat udržitelné řešení,“ 
říká Ondřej Oliva. 

Součástí pilotního projektu bylo samozřejmě také vyhod-
nocení uplatnění regranulátu. „Ukázalo se, že zatím není 
možné zrecyklovat fólie zpět do stejného produktu. 
Technologie výrobců agrofólií jsou do jisté míry 
unikátní, nastavené na specifické složení 
vstupního materiálu a aditiv. Regranulát 
však může už nyní sloužit jako přídavný 
materiál při výrobě plastových pytlů, 
u kterých může, díky vlastnostem 
původního strečového ma-
teriálu agrofólií, dokonce 
vylepšit vlastnosti,“ do-
dává na závěr Ondřej 
Oliva. 

PRŮBĚH
 ZKUŠEBNÍ RECYKLACE

Kateřina T. Osterroth
katerina.osterrothov@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

JAK SE RECYKLUJÍ M
ARSHMALLOWS?
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Protože ekologie je 
jednou z našich hlavních 

priorit, jsme velmi rádi, že se 
nám podařilo sestavit inovativní linku 

na mleté maso. Tato technologie přináší 
benefity jak pro spotřebitele, tak i pro obchody 
a logistiku. Představuje také výraznou redukci 

ekologické zátěže při prodeji masa, kde zatím nelze 
zcela vyloučit využívání plastů.

Josef Polánek

generální ředitel

Maso uzeniny Polička

„B
en

ef
ity

 p
ro

 sp
ot

ře
bi
te
le
 

i l
og

ist
ik
u“

Cesty ke snížení zatížení přírody při výrobě produktů či jejich obalů jsou různé a ne vždy ideální. Alternativní obalové 
materiály mohou způsobovat kratší trvanlivost potravin a nejsou vhodné pro všechny typy zboží. Užitečnost a prak-
tičnost tradičních plastových obalů se ukázaly i při koronavirové pandemii, kdy se do plastů z hygienických důvodů 
balily i jindy volně prodejné potraviny. Nové možnosti balení hledala také společnost Maso uzeniny Polička. Vy-
sloužila si za to ocenění Obal roku a cenu Potravinářské komory ČR za Inovaci 2021.

O POLOVINU MÉNĚ PLASTU 
PŘI BALENÍ MLETÉHO MASA

PŘÍPADOVÁ STUDIE

V hlavní roli 
nová linka
Inovativní balení masa podle firmy šetří až 
50  % plastů oproti běžné vysoké tvrdé misce 
s fólií. Menší balení v rámci dodavatelského řetězce 
znamená až o 34 % menší uhlíkovou stopu a nižší nároč-
nost na logistiku i počet rozvozových aut. Nová balicí linka 
má podle firmy vyšší výkon a  nižší energetickou náročnost 
než původní technologie. Linka dokáže zabalit přibližně 1,5 tuny 
masa za hodinu a celková investice včetně dotace ministerstva ze-
mědělství dosáhla 20 milionů korun.

Větší komfort pro spotřebitele
Testy ukázaly, že se obaly spotřebitelům lépe otevírají a v chlad-
ničce zabírají méně místa. Nový způsob vakuového balení 
přináší podle firmy o  dva dny delší trvanlivost mletého 
masa a možnost zamrazení pro pozdější použití. Ba-
lení přitom zachovává stejné množství masa jako 
u tvrdé vaničky. 

VE ZKRATCE:

V POLIČCE BALÍ V
ÝKONNĚJŠÍ LINKA

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Srovnání starého 
a nového balení 
při stejném 
množství masa
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Letošní studie Vysoké 
školy chemicko-technolo-

gické v Praze zkoumala obalové 
materiály takzvanou LCA analýzou 

(Life Cycle Assessment, analýza ži-
votního cyklu). Metoda posuzuje dopady 

materiálů na životní prostředí za celou dobu 
jejich životního cyklu – od výroby přes přepravu 

až po likvidaci či recyklaci. Při započtení všech fak-
torů plasty – pro některé překvapivě – vycházely jako 

jeden z nejekologičtějších obalových materiálů. 

Přesto má smysl hledat způsoby redukce množství plastů. Ře-
šení (na základě inspirace z Estonska) v tomto ohledu našel český 

zpracovatel masa z Poličky, který se při balení masa z důvodu hygienic-
kých nařízení plastu ani vyhnout nemůže. Podle vlastního vyjádření však 

díky novému způsobu balení snížil objem plastu na polovinu. Namísto běžné 
vaničky z tvrdého plastu s fólií od letošního roku balí mleté maso do tenkého 

plastu, a to vakuově bez ochranné atmosféry. Kromě toho, že je nové balení při 
stejném objemu masa poloviční a šetří místo při přepravě i v lednici, také snižuje svou 

 uhlíkovou stopu o 34 % a dodává masu o dva dny delší trvanlivost. Spodní část obalu, 
která tvoří jeho většinu, je plně recyklovatelná. 

Za tuto inovaci získala společnost Maso uzeniny Polička ocenění v soutěži Obal 
roku 2021 a cenu Potravinářské komory ČR za Inovaci roku 2021 v oblasti 

bezpečnosti a kvality potravin. 

Autor konstrukce: Uniprox
Autor designu: Maso uzeniny Polička

Dále se podílely firmy: Wipak, Vemag Servis, Jan Říha, 
AD Controls Scientific

V POLIČCE BALÍ V
ÝKONNĚJŠÍ LINKA

Obvyklé hmotnosti balení masa se 
pohybují mezi 500 a 1200 gramy. 

Další podrobnosti na: 

www.mupolicka.cz 

a www.obalroku.cz.
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Modernizované 
linky doplnil 

automatizovaný sklad
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

40 000

45 000
21 860

10

čtyři distribuční centra 
a 13 distribučních poboček 
zajišťuje výrobu a logistiku nápojů 
společnosti Coca-Cola HBC 
v České republice.

obsluhuje firma v České republice.

za hodinu dokáže  naplnit PET linka 
instalovaná v roce 2019.

je maximální kapacita nového 
automatizovaného skladu.

nápojů ročně vyprodukuje závod v Kyjích.

ČÍSLA:

NA NÁVŠTĚVĚ

2

zákazníků

půllitrových balení

palet

milionů litrů

výrobní závody,

Společnost Coca-Cola HBC Česko a  Slovensko s  h lavním výrobním závodem 
v pražských Kyjích investovala v posledních letech přibližně dvě miliardy korun 

do pořízení nebo renovace stáčecích linek či logistického zázemí. 
Završením rozsáhlých investic bylo podzimní slavnostní 

spuštění automatizovaného paletového skladu. 

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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Na naší moderní PET lince 
zajišťuje výměnu forem robot, 
který vše zvládne za přibližně 
20 minut, zaměstnancům 
to dříve trvalo 1,5 hodiny. 
Vyrábíme zde nejčastěji jeden 
produkt a měníme formáty 
balení, protože díky robotu 
jsme velmi rychlí.
Jan Turek
ředitel supply chain 
Coca-Cola HBC CZ/SK

„RYCHLOST DÍKY 

ROBOTU“
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a  2,25 litru,“ popisuje základní odlišnosti linek 
supply chain manager Jan Turek. V květnu 2019 
byla zprovozněna nová tzv. mokrá část plechov-
kové linky a v březnu 2020 pak také paletizace 
i balení. Na konci každé linky se nyní nachází au-
tomatický paletizér, následuje robotické ovinutí 
fólií a automat má na starosti také aplikaci SSCC 
kódu na dvě strany napaletizovaného zboží. 

Nejaktuálnější investici představuje automa-
tický paletový sklad, do kterého firma investo-
vala 18 milionů eur. Samotná stavba začala na 
jaře 2020 a dokončena byla v zimě téhož roku. 
Vystrojení technologií trvalo od podzimu 2020 
do června 2021, kdy byl sklad uveden do pro-
vozu. V červenci 2021 pak společnost uzavřela 
externí distribuční sklad v Horních Počernicích, 
kam do té doby vozila velkou část hotové pro-
dukce. Mezi klíčové benefity nového automati-
zovaného skladu patří výrazná redukce dopravy. 
„Zrušili jsme nadbytečnou kyvadlovou dopravu 
v podobě 22 kamionů denně. Celkem jsme tak 
ušetřili 65  000 kilometrů kamionové dopravy 
ročně,“ vypočítává Jan Turek. Díky novému 
skladu mohla společnost snížit zásoby, zvýšit 
své ambice v oblasti servisní úrovně zákazníků 
a snížit hlukovou a emisní zátěž. 

Jak vypadá nový sklad? Regálová hala má roz-
měry 100 × 71 m, distribuční hala pak 27 × 75 m, 
spojovací tunel ve výšce nad silnicí má plochu 
370 m2. Nejvyšší bod nového skladu se nachází 
ve výšce 20,5 metru. Ačkoliv se podobná auto-
matizovaná sila stavějí do větších výšek, zde byl 

investor limitován požadavky místní samo-
správy a regulativem územního plánu. 

SKLAD PRO 21. STOLETÍ
Jak funguje nový logistický kon-

cept? Firma v  současnosti 
využívá dva typy sklado-

vání. V původním skladu 
se skladuje klasicky 

do bloku nebo 
do paletových 

regálů. Za 
skladem 

se nachází 
„stará“ expe-
dice, kam najíždějí 
kamiony nebo rozvo-
zová auta pro městskou 
logistiku. Tento typ sklado-
vání a expedice je určen pře-
devším pro „áčková“ SKU, tedy 
produkty s vyšší obrátkovostí. 

V druhém případě jde zboží do automa-
tického skladu. Tomu ještě ve výrobní hale 
předchází tzv. nádraží neboli seřadiště. Zde 
jsou koncentrovány všechny palety pro nový 
sklad před vstupem do můstku spojujícího vý-
robní halu a  paletový automat. Výrobní linka 
č.  1  je na seřadiště napojena přímo pomocí 
válečkového dopravníku. Zboží z  dalších vý-
robních linek přiváží vysokozdvižná technika. 
Ze seřadiště palety putují výtahem a následně 
spojovacím krčkem do automatického skladu. 
Zde fungují vozíky typu monorail, které se pohy-
bují na podlahové kolejnici a zavážejí zboží k cel-
kem devíti jeřábům. Jejich úkol spočívá v uložení 
zboží do paletových regálů, které jsou řešeny 
jako double deep, ačkoliv jednotlivé zaskladnění 
proběhne vždy pouze s jednou paletou. Celkem 
může být ve skladu 21 168 palet v sedmi řadách 
nad sebou. Vzhledem k tomu, že automat palety 
přeskupuje a někdy také plně nevyužívá dvojitou 
hloubku dané skladové pozice, pohybuje se re-
álná kapacita kolem 20 000 palet, což byla po-
žadovaná kapacita na začátku projektu.

Vyskladnění začíná už při příjezdu řidiče a jeho 
registraci na bráně (pro příští rok chystají v Kyjích 
projekt AYM – Automated Yard Management, 
který předpokládá check-in pomocí mobilního 
telefonu už před příjezdem). Ve skladu začíná 
automatické vyskladnění na spodní smyčku mo-
norailu, odkud jsou palety dopraveny na předem 
danou pozici v expediční zóně. Ještě před při-
stavením vozu k vratům na řidiče, který si zboží 
sám nakládá, čekají vyskladněné palety. 

Podle dodavatele skladové technologie, italské 
společnosti System Logistics (nyní součást 

Krones Groups), je průměrná hodinová 
kapacita pro naskladnění 238 a  pro 

vyskladnění 250 palet. Dosavadní 
zkušenosti ukazují, že při vy-

skladnění lze dosáhnout 
rychlosti až 280 palet za 

hodinu. Celý sklad řídí 
software Systore, 

který provozuje 

Ačkoliv byl celý projekt automatického 
skladu naplánován dávno před covidovou 

krizí, podařilo se nám i přes veškerá omezení tuto 
velkou investici dotáhnout včas do konce a provoz spus-

tit během 15 měsíců od startu výstavby. 

C

STÁČENÍ,
PALETIZACE 

A SKLADOVÁNÍ NÁPOJŮ
§§§

Coca-Cola HBC 

Česko a Slovensko

Celý výrobní  závod v  Kyjích dnes 
tvoří tři hlavní části, resp. haly 

– výrobní linky, klasický sklad 
a  nový automatizovaný 

sklad. Závod má nyní celkem 
šest stáčecích linek – dvě na 

PET, jednu aseptickou a  po jedné 
na sklo, plechovky a bag-in-boxy. Na-

chází se zde rovněž výroba preforem pro 
výrobu PET lahví. 

INVESTICE ZA DVĚ MILIARDY
Letos na podzim společnost Coca-Cola HBC 
ČR a  SR uzavřela přibližně čtyřletou etapu, ve 
které proinvestovala téměř dvě miliardy korun. 
V roce 2018 se uskutečnila rekonstrukce tehdy 
jediné PET linky v  Kyjích a  dále firma spustila 
moderní aseptickou linku. Toto výrobní zařízení 
opouštějí rostlinná mléka Adez, která pak smě-
řují na dalších sedm evropských trhů. Dále se 
zde vyrábějí ledové čaje Fuzetea a džusy Cappy. 
Aseptická linka svou technologií zcela eliminuje 
riziko mikrobiální kontaminace lahví. V roce 2018 
firma přistoupila také k zásadní modernizaci si-
rupárny. Tato investice a rozvoj aseptické linky 
vyšly na více než 300 milionů korun. 

V  dubnu 2019 byla dostavěna zcela nová PET 
linka, díky níž bylo mj. možné odlehčit některé 
lahve sycených nápojů. Hmotnost PET lahví se 
tehdy snížila v průměru o 13 %, což znamenalo 
roční úsporu 500 tun plastového odpadu. „Na 
této lince zajišťuje výměnu forem robot, který 
vše zvládne za přibližně 20 minut, zaměstnan-
cům to dříve trvalo 1,5 hodiny. Vyrábíme zde 
nejčastěji jeden produkt a  měníme for-
máty balení, protože díky robotu jsme 
velmi rychlí. Produkujeme zde spíše 
malá balení – 0,5, 1,25, ale i  1,75 
litru. Na druhé PET lince, kde 
probíhá manuální změna 
formátu, měníme hodně 
produkty – Fantu, 
Sprite, Coca-Colu 
– a  plníme pri-
márně do 
lahví 1,75 

Jan Turek
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firma System 
Logistics a jenž 

dostává poža-
davky na zaskladnění 

nebo vyskladnění z SAP, 
resp. WMS společnosti 

Coca-Cola HBC. 

ŽHAVÉ TÉMA: PALETY
Velkou výzvu pro automatizovaný 

sklad představuje kvalita palet. Téma je 
nyní velmi ožehavé, protože v poslední době 

významně vzrostly ceny palet a jejich 
dostupnost na trhu je velmi omezená. 
Zejména výrobci si stěžují, že posílají na trh 
nové nebo zánovní palety, ale dostávají zpět 
výrazně horší, až „céčkovou“ kvalitu. V  Coca-
-Cole HBC je problém umocněn faktem, že do 
automatického paletového skladu musí jít jen 
kvalitně zabalené zboží, což předpokládá také 
vyšší jakost palet. V Kyjích mají pracoviště, kde 
dochází k částečně automatizované a částečně 
manuální kontrole palet a  způsobu zabalení 
paletizovaného zboží. Na takzvaném seřadi-
šti, kudy denně projede 2000–3000 palet, je 
u přibližně 100–200 palet potřeba upravit obal, 
úplně je přebalit nebo dát lepší paletu. Před-
chází se tak problémům s  manipulací v  auto-
matizovaném skladu.

Foto: S
ta

nislav D. B
řeň

Foto (3×): Stanislav D. Břeň

Foto (3
x): S

ta
nislav D. B

řeň

Další fotografie z návštěvy 

v pražských Kyjích najdete 

na LinkedInu Světa balení.
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a  2,25 litru,“ popisuje základní odlišnosti linek 
supply chain manager Jan Turek. V květnu 2019 
byla zprovozněna nová tzv. mokrá část plechov-
kové linky a v březnu 2020 pak také paletizace 
i balení. Na konci každé linky se nyní nachází au-
tomatický paletizér, následuje robotické ovinutí 
fólií a automat má na starosti také aplikaci SSCC 
kódu na dvě strany napaletizovaného zboží. 

Nejaktuálnější investici představuje automa-
tický paletový sklad, do kterého firma investo-
vala 18 milionů eur. Samotná stavba začala na 
jaře 2020 a dokončena byla v zimě téhož roku. 
Vystrojení technologií trvalo od podzimu 2020 
do června 2021, kdy byl sklad uveden do pro-
vozu. V červenci 2021 pak společnost uzavřela 
externí distribuční sklad v Horních Počernicích, 
kam do té doby vozila velkou část hotové pro-
dukce. Mezi klíčové benefity nového automati-
zovaného skladu patří výrazná redukce dopravy. 
„Zrušili jsme nadbytečnou kyvadlovou dopravu 
v podobě 22 kamionů denně. Celkem jsme tak 
ušetřili 65  000 kilometrů kamionové dopravy 
ročně,“ vypočítává Jan Turek. Díky novému 
skladu mohla společnost snížit zásoby, zvýšit 
své ambice v oblasti servisní úrovně zákazníků 
a snížit hlukovou a emisní zátěž. 

Jak vypadá nový sklad? Regálová hala má roz-
měry 100 × 71 m, distribuční hala pak 27 × 75 m, 
spojovací tunel ve výšce nad silnicí má plochu 
370 m2. Nejvyšší bod nového skladu se nachází 
ve výšce 20,5 metru. Ačkoliv se podobná auto-
matizovaná sila stavějí do větších výšek, zde byl 

investor limitován požadavky místní samo-
správy a regulativem územního plánu. 

SKLAD PRO 21. STOLETÍ
Jak funguje nový logistický kon-

cept? Firma v  současnosti 
využívá dva typy sklado-

vání. V původním skladu 
se skladuje klasicky 

do bloku nebo 
do paletových 

regálů. Za 
skladem 

se nachází 
„stará“ expe-
dice, kam najíždějí 
kamiony nebo rozvo-
zová auta pro městskou 
logistiku. Tento typ sklado-
vání a expedice je určen pře-
devším pro „áčková“ SKU, tedy 
produkty s vyšší obrátkovostí. 

V druhém případě jde zboží do automa-
tického skladu. Tomu ještě ve výrobní hale 
předchází tzv. nádraží neboli seřadiště. Zde 
jsou koncentrovány všechny palety pro nový 
sklad před vstupem do můstku spojujícího vý-
robní halu a  paletový automat. Výrobní linka 
č.  1  je na seřadiště napojena přímo pomocí 
válečkového dopravníku. Zboží z  dalších vý-
robních linek přiváží vysokozdvižná technika. 
Ze seřadiště palety putují výtahem a následně 
spojovacím krčkem do automatického skladu. 
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bují na podlahové kolejnici a zavážejí zboží k cel-
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jako double deep, ačkoliv jednotlivé zaskladnění 
proběhne vždy pouze s jednou paletou. Celkem 
může být ve skladu 21 168 palet v sedmi řadách 
nad sebou. Vzhledem k tomu, že automat palety 
přeskupuje a někdy také plně nevyužívá dvojitou 
hloubku dané skladové pozice, pohybuje se re-
álná kapacita kolem 20 000 palet, což byla po-
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firma přistoupila také k zásadní modernizaci si-
rupárny. Tato investice a rozvoj aseptické linky 
vyšly na více než 300 milionů korun. 

V  dubnu 2019 byla dostavěna zcela nová PET 
linka, díky níž bylo mj. možné odlehčit některé 
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BLISTRY VE FARMACII 

NEMAJÍ Ž
ÁDNÉHO 

VÁŽNÉHO KONKURENTA
Jana Žižková

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Trh s  farmaceutickými blistry pořád roste. Blistry se posou-
vají stále častěji i do oblasti potravinových či vitaminových 
doplňků. Jedním z  faktorů, který rovněž růstu blistrů 
nahrává, je i pandemie covidu-19. Tento typ obalů 
je totiž považován za jeden z nejbezpečnějších 
a nejhygieničtějších vůbec.

BENCHMARKING

Foto: Hoonga
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po celé ploše 
blistru. Naopak 
při svařování fólií 
mezi dvěma válci 
má svar podobu mřížky 
a proces svařování probíhá 
postupně, jak se svařovací 
a  přítlačný válec vzájemně od-
valují, přičemž styčná oblast mezi 
dvěma válci je přímka, do které je sva-
řování soustředěno.

PRAKTIČNOST A VYSOKÁ 
ÚROVEŇ OCHRANY
V  posledních letech si místo na poli dodávek 
farmaceutických blistrovacích strojů vydobyla 
jihokorejská firma Hoonga, která je v ČR a v ně-
kolika dalších evropských zemích výhradně 
zastupována skupinou firem Arcon. Miroslav 
Grund, vedoucí obchodního oddělení české 
pobočky skupiny Arcon, potvrzuje, že trend 
v  balení pevných lékových forem ve farmacii 
i v oblasti potravinových doplňků směřuje rov-
něž k balení do blistrů ve srovnání s předchozím 
obdobím, kdy zejména v oblasti potravinových 
doplňků jednoznačně převládalo balení do dóz.

„Blistr zajišťuje vysokou úroveň ochrany pro-
duktu před vlivy prostředí a zároveň je praktický 
z  hlediska postupného užívání. V  důsledku 
tohoto trendu narůstají prodeje blistrova-
cích strojů,“ doplňuje Miroslav Grund.

Nejprodávanějším modelem 
blistrovacího stroje Hoonga 
v ČR je v současnosti model 
HM400R s  výkonem až 
400 blistrů za minutu. 
Model je vybaven 
systémem deskového 
formování a  fólie se sva-
řují na válci, čímž je zajištěna 
těsnost blistrů. Firma nabízí 
i modely s vyšším výkonem (až do 
900 blistrů/min.) rovněž s integrova-
ným kartonováním.

ENERGETICKY ÚSPORNĚ
Romaco není jen dodavatelem procesních 
a balicích zařízení specializujících se na výrobní 
technologie pro oblast farmacie, ale zároveň 
patří i  k  firmám, jež se zaměřují na snižování 
emisí oxidu uhličitého. Požadavky na udržitel-

nou farmaceutickou výrobu splňuje podle 
dodavatele i  nová blistrovací linka Unity 

300, která je díky konstrukčním prv-
kům schopna energeticky a  envi-

ronmentálně efektivně zajišťovat 
obalové procesy. Primárně je 

linka s  kontinuálním karto-
novacím strojem (vklá-

dání plných blistrů 
do skládačkových 

obalů z  hladké 
lepenky) ur-

čena pro 

segment níz-
kých až střed-
ních rychlostí. Unity 
300 je vybavena mo-
nitorovacím systémem, 
který nepřetržitě sleduje 
spotřebu energií, a přední část 
stroje je vyrobena ze 100% recyk-

lovaného plexiskla. Linka má 
méně než osm metrů – týká se 

zejména čistého prostoru pri-
mární balicí jednotky, kde lze 

cíleně snížit emise oxidu uhli-
čitého právě minimalizací 

potřebného  prostoru.

Monoblok dosahuje 
maximálního výkonu 

300 blistrů za minutu 
a v závislosti na druhu kar-

tonu 200 až 300 kartonů za 
minutu. Díky škále formátů je 

linka vhodná prakticky pro všechny 
druhy aplikací, což je klíčovým poža-

davkem řady producentů zajišťujících 
smluvní výrobu. Celkově je během výroby 

linky emitováno 68 tun uhlíkových ekvivalentů, 
které lze kompenzovat zakoupením klimatic-
kého certifikátu.

RADIKÁLNÍ ZMĚNY KONSTRUKCÍ
I další dodavatel „blistrovaček“ na českém trhu, 
společnost AMPI, potvrzuje, že za posledních 
třicet let došlo k  radikální změně konstrukce 
a  užití farmaceutických strojů pro balení PLF 
(pevných lékových forem). Konstruktéři začali 
používat nové materiály, pohony, čidla, řízení 
a ovládání. Mimo farmacii se blistrovací stroje 
ve velké míře užívají pro balení potravních 
 doplňků.

Kromě blistrovacich strojů na PLF se používají 
i  jednoúčelové stroje pro vícenásobné balení 
ampulí, jehel atd. Vyšší výkony a individualizace 
užití blistrovacích strojů si vynutily jejich kom-
pletaci do linek s  dalšími adjustačními stroji 
(kartonovačky, popisovací stroje, skupinové 
baličky/celofánovačky, distribuční baličky, jed-
noúčelové atypické stroje). AMPI za posledních 
20 let dodala českým a slovenským firmám blis-
trovací stroje vícekrát, a to od poloautomatů až 
po kompletní balicí linky.

Rostoucí potřeba úrovně bezpečnosti pro-
duktů ze strany výrobců, spotřebitelů, 

ale i  zákonodárců činí z  blistrů stále 
využitelnější a  praktičtější variantu. 

Faktory, jako je integrita výrobku 
a  prodloužená trvanlivost, jsou 

pro farmaceutický průmysl 
velmi důležité, oproti ba-

lení tablet v  dózách je 
blistr svým konceptem 

bezkonkurenční hygienic-
kou ochranou každé tabletky 

zvlášť. Velká obliba balení do 
blistrů se samozřejmě odráží i  na 

vývoji nových technologií, které vedle 
nároků na technické parametry reagují 

i na požadavek udržitelnosti.

TRENDEM JE FORMOVÁNÍ 
TLAKOVÝM VZDUCHEM 
A SVAŘOVÁNÍ NA VÁLCI
V blistrovacím stroji se musí PVC fólie nejprve 
vytvarovat do tzv. kavit, do kterých je následně 
vložen produkt (tableta, kapsle, lahvička apod). 
Pro formování PVC, případně PVDC fólie při 
výrobě farmaceutických blistrů se v  minulosti 
používalo vakuum. Tato původní metoda for-
mování fólie na válci pomocí vakua byla však 
postupně nahrazena moderním, efektivnějším 
systémem, při kterém se k formování fólie po-
užívá tlakový vzduch a kde formovací válec byl 
nahrazen formovacími deskami.

Následně, po zaplnění kavit blistru produkty, do-
chází k jejich zakrytí a svaření. K tomu se po užívají 
buď desky, nebo válce, přičemž tzv. svařování na 

válci zajistí dokonalejší utěsnění blistru a takto 
svařené blistry nemají tendenci se ohýbat. 

Nevýhodou deskového svařování (dnes 
se využívá především při balení ob-

jemově větších produktů, které 
se na válci svařit nedají) je nižší 

kvalita svaru a utěsnění blis-
tru, protože ke svaření 

formovaného plastu 
(PVC, PVDC) a krycí 

(Alu) fólie do-
chází pouze 

v  bodech 
a  naráz 

„V
 blistro

vacím
 stro

ji s
e m

usí 

PVC fó
lie

 nejprve vytvaro
vat 

do tz
v. kavit, 

do kterých je
 

následně pro
dukt v

ložen.“

Foto: Jana Žižková
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BLISTRY VE FARMACII 

NEMAJÍ Ž
ÁDNÉHO 

VÁŽNÉHO KONKURENTA
Jana Žižková

jana.zizkova@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Trh s  farmaceutickými blistry pořád roste. Blistry se posou-
vají stále častěji i do oblasti potravinových či vitaminových 
doplňků. Jedním z  faktorů, který rovněž růstu blistrů 
nahrává, je i pandemie covidu-19. Tento typ obalů 
je totiž považován za jeden z nejbezpečnějších 
a nejhygieničtějších vůbec.

BENCHMARKING

Foto: Hoonga
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BLISTER PACK 
(BLISTROVACÍ/
KARTONOVACÍ LINKY)

TYP/NÁZEV STROJE Monoblok HM-600R/HC400w Unity 300 ADPP-260

VÝROBCE/DODAVATEL Hoonga/Arcon Machinery Romaco Noack / Romaco Pharmatechnik AMPI

MAX. VÝKON 
(BLISTRY/MIN.)

600 300 350

FORMOVACÍ CYKLY/MIN. 
(MAX.)

70 100 70

VYSEKÁVACÍ CYKLY/MIN. 
(MAX.)

300 300 70

MAX. ROZMĚRY 
FORMOVACÍ PLOCHY
(mm)

290 × 240 190 × 150 245 × 152

FORMOVACÍ HLOUBKA
(mm)

12 12 12

MAX. VÝKON
(KRABIČKY/MIN.)

400 200–300 120

ROZMĚRY STROJE;
 D × Š × V (m)

13 × 1,8 × 2,2 7,6 × 1,6 × 2,4 1,7 × 0,8 × 4,5

HMOTNOST STROJE
(kg)

10 100 5 300 1 900

PŘÍKLAD POUŽITÍ farmaceutická a potravinářská výroba, 
balení tablet, pastilek, kapslí apod. 

blistrovací a kartonovací linka pro 
farmaceutické a ostatní aplikace

tablety, kapsle, potraviny, potravinové 
doplňky, injekce, jehly atd.

DALŠÍ BENEFITY řízení pomocí průmyslového PC; 
samonastavovací servopohony; snadné 
a rychlé změny formátů

blistrovací monoblok s integrovanou 
kontinuální kartonovačkou; tříletá záruka 
na veškeré náhradní díly

snadná obsluha a údržba; rychlá změna 
formátových dílů (asi 60 min.)
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NOVINKY Sponzorovaná sekce

Inspirativní inovace pro toto vydání přicházejí nejen z oblasti obalových materiálů, ale také kategorie komplexních 
balicích technologií. Náměty pro tuto rubriku můžete směřovat na e-mail svetbaleni@atoz.cz.

TŘI ŘADY ZNAČKY 
MASTER’IN

kompletní sortiment obalů

mezinárodní značka

tři produktové řady

RD 115S: 
MODULARITA 
JAKO PŘEDNOST

rychlé časy přestavby

modulární koncept

k dispozici nejrůznější opce

V Ý R O B A  O B A L Ů Ať už to bude až osm flexotiskových jednotek, 
různé prodlužovací moduly (IR sušení, kamery pro 
soutisk atp.) nebo tisk a výsek vlnité lepenky v jedné 
lince – modulární koncept stroje RD 115S to umožní. 
Celým strojem prochází vakuový transportní sys-
tém umožňující výrobu až 12 000 archů/hod. v šířce 
2921 mm. Modulární koncept stroje umožní rych-
lou přestavbu zakázek a  nabídne opce tisku lícní 
i rubové strany archu a tím plnou flexibilitu při jeho 
využití. Díky decentrálním přímým servopohonům 
lze individuálně nastavovat prvky relevantní pro 
každý typ produkce. Řízení stroje Siemens s doty-
kovými obrazovkami je přívětivé k  obsluze a  mini-
malizuje časy přestavby a čištění při výměně barvy. 

Více na sigloch-kolbus.cz

JAKO PŘEDNOST

O B A L O V É  M A T E R I Á L Y Master’In je značka obalových materiálů, která 
využívá znalostí a  zkušeností společnosti Antalis. 
Produkty Master’in jsou vybrané obalovými specia-
listy s cílem vytvářet inteligentní obaly pro každou 
společnost. Značka Master’in zahrnuje komplexní 
obalový sortiment pokrývající škálu požadavků na 
průmyslové balení od poštovní obálky až po balicí 
stroje. Je dostupná po celém světě a zaručuje ak -
tuálnost a flexibilitu sortimentu. Produkty Master’in 
jsou dostupné ve třech řadách – Access, Perfor-
mance, Expert. Antalis Packaging zajišťuje sortiment 
zboží od standardních obalových materiálů až po 
komplexní obalová řešení a servis, včetně balicích 
strojů a zařízení v 28 zemích Evropy.

Více na packaging.antalis.cz

Novinky zpracovala
redakce Světa balení

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

NOVÉ 
RECYKLOVATELNÉ 
DÓZY

možnost zušlechtění

recyklovatelnost

O B A L O V É  M A T E R I Á L Y Stäger Packaging Group přichází s inovací v sektoru 
dóz. Na základě patentované technologie Con-Box 
se inovačnímu týmu podařilo vyvinout zcela recyk-
lovatelnou dózu CardTube vyrobenou z  obnovi-
telných surovin. CardTube je univerzální a  ekolo-
gicky nejmodernější jednomateriálové obalové 
řešení a  lze jej vyrobit v  nejrůznějších variantách, 
ať už ve válcových, kónických nebo ve spe ciálních 
tvarech. CardTube lze zušlechtit ofsetovým tis-
kem nebo horkou ražbou. V  případě potřeby lze 
použít průhledné efekty, jako jsou okna, dna nebo 
víka. CardTube lze vyrábět od průměru 50 mm do 
180 mm a ve výšce 50 mm až 345 mm.

Více na staegerinovac.cz

Nové dózy, značkové obaly, 
moderní technologie 
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Rozhodně se vyplatí dodržovat pokyny vý-
robce k  jednotlivým typům kontrol u  kon-

krétní techniky. „Pravidelně servisovaný 
vozík, u kterého je vše pod dohledem, 

znamená vyšší jistotu pro uživatele 
a tím i nižší provozní náklady. Není 

nic dražšího než technika, 
která stojí, protože na ní 

nebyla pravidelně prová-
děna předepsaná údržba,“ 

upozorňuje Martin Koudelka, 
vedoucí marketingu společnosti 

Jungheinrich (ČR). Totéž platí podle 
něj o  předprovozní kontrole a  pravi-

delné péči o baterii. Jde o činnosti, které 
by měl uživatel techniky provádět pravidelně, 

v  podstatě každý den. Uvedenými postupy je 
možné odhalit mnoho závad v  samotném zá-
rodku a zamezit tak dalším škodám, respektive 
významně šetřit náklady.

„Obecně platí, že pro vozíky je nejlepší preven-
tivní péče, například v rámci servisních údržeb. 
Toto je důležité i u trakčních baterií, kdy dodržo-
vání postupů péče o baterii, správných postupů 
při nabíjení a  užívání významně prodlužuje ži-

votnost baterie,“ vysvětluje Jiří Dolejška, ředitel 
servisu ve společnosti Linde Material Handling 
Česká republika.

DETAILNÍ A PRAVIDELNÉ VYHODNOCOVÁNÍ
K aktuálním trendům patří rozvoj technologií pro 
sledování parametrů vozíků, jejich vyhodnoco-
vání a  komunikace se servisem. Jungheinrich 
například instaluje do svých vozíků tzv. Telema-
tic boxy, které jsou schopné vyhodnotit různé 
parametry výkonu a sdílet je se zákazníkem pro-
střednictvím systému pro sledování flotily (Jun-
gheinrich Fleet Management System). „Záleží na 
klientovi, co všechno chce vyhodnocovat. Pak 
jsme schopni efektivně řídit provoz celé flotily, 
sledovat výkyvy v parametrech, řešit problémy 
včas a do jisté míry tak předcházet nákladným 
opravám,“ popisuje Martin Koudelka.

Systémy pro sledování flotil, jako je např. Jung-
heinrich Fleet Management System, jsou roz-
šířeny především u  větších flotil od zhruba 10 
vozíků. Jedná se o pokročilý nástroj, jak sledo-
vat vytížení vozíků, servisní náklady, spravovat 
přístupová práva k  vozíkům, sledovat nárazy 
a podobně. „Náš systém dokáže pracovat nejen 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Náležitá péče o manipulační techniku je pro 
její optimální fungování nezbytností. V čem 
spočívají hlavní zásady týkající se ser-
visu v této oblasti, ať už jde o celko-
vou údržbu, péči o baterie nebo 
třeba mytí vozíků? A jaké 
trendy jsou v dnešní době 
relevantní?

R

SERVIS MANIPULAČNÍ 
TECHNIKY PROBÍHÁ 
STÁLE VÍCE I NA DÁLKU

FOTO: Linde Material Handling ČR

s vozíky Jungheinrich, ale i s další technikou, a to 
i  mimo klasické vozíky,“ podotýká Martin Kou-
delka. Zákazník tak může v  jednom prostředí 
evidovat vedle vozíků například i  čisticí stroje 
a další techniku.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Jiří Dolejška
ředitel servisu
Linde Material Handling Česká republika

„KONCOVÉ CENY 
VYCHÁZEJÍ ZE SITUACE 
NA TRHU“
Ceny údržeb a oprav ovlivňuje situace 
na trhu, kdy celosvětově stoupají ceny 
vstupů. To se samozřejmě projevuje 
v  koncových cenách. Na druhé straně 
naše nové řady vozíků jdou cestou uni-
fikace platforem, což umožňuje zacho-
vání, nebo dokonce snížení cen právě 
u servisních údržeb.
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Preventivní 
servisní péče 

d o k á ž e  p ř e d e j í t 
odstávkám strojů způ-
sobeným postupným opo-
třebením nebo poruchami. 
„Díky čím dál dokonalejší dia-
gnostice, nárazovým čidlům a  po-
dobným technologiím jsme schopni 
vzdáleně zjistit také různá potenciální 
poškození a závady. Přijedeme a zasáhneme 
preventivně, ještě než dojde ke skutečnému 
projevu poškození nebo závady,“ konstatuje 
Tomáš Oplt, manažer dílenského provozu ve 
společnosti Toyota Material Handling CZ. Pro-
pojení systému pro správu flotily I_Site a online 
servisní platformy T-Stream zajišťuje flexibilitu, 
rychlost a  účinnost servisu. Lze toho dosáh-
nout i díky práci s informacemi v reálném čase, 
předvídatelnějšímu chování strojů a  efektivní 
komunikaci v rámci servisního týmu.

ÚSPORA ČASU I NÁKLADŮ
Systémy umožňující sledování manipulační 
techniky na dálku jsou využívány zejména 
u větších zákazníků s velkou flotilou, případně 
s  „roztříštěnou“ flotilou na více místech, jak 
zmiňuje Jiří Dolejška. „Linde Material Handling 
má systém Connect, tedy systém správy vozo-
vého parku, díky němuž dostanete přesně ty in-
formace, které jsou potřebné pro jeho efektivní 
řízení, a učiní ho tak hospodárnější a efektivnější. 
Tímto systémem jsou již ve standardu vybavené 
všechny vozíky nových produktových řad 1202 
a 1252,“ upřesňuje Jiří Dolejška.

Jakmile operátor vozíku zjistí závadu, může po-
užít mobilní aplikaci Linde Service Manager. Ta 
dává operátorovi možnost vybrat jednu z před-
definovaných (tj. nejčastějších) závad nebo 
uvést vlastní popis vzniklého problému, včetně 
možnosti vložení fotografie ilustrující závadu. 
Šetří se tak čas nutný pro servisní zásah a rov-
něž servisní náklady, protože posuzující technik 
přesně ví, jak závada vypadá, a nemusí ji identi-
fikovat přímo v provozu. Jiří Dolejška doplňuje: 

„Pokud se 
ukáže, že po-

rucha je závaž-
ného charakteru 

nebo by její oprava 
zabrala příliš mnoho 

cenného času, nabízíme 
našim zákazníkům možnost 

zapůjčení náhradní techniky.“

NEZANEDBEJTE ČISTOTU VOZÍKŮ
Zapomínat není radno ani na záležitost 

na první pohled triviální, přesto však důleži-
tou. Jak často a kdy vozíky mýt? Každý provoz 
je z hlediska zašpinění manipulační techniky od-
lišný. „Vozík v nové hale, kde se skladují jen za-
balené palety, se může jednou za čas otřít, aby 
byl pohodlný pro obsluhu. Pokud ale jde třeba 
o čelní vozík, který jezdí v nějaké prašné výrobě, 
je nutné ho čistit pravidelně i  tlakovou vodou, 
aby byla zajištěna bezpečnost provozu, výhled 
a podobně,“ vyjmenovává Martin Koudelka. Jed-
notlivé komponenty vozíků včetně elektroniky 
jsou chráněny proti vodě i prachu. Nevyžadují 
tedy speciální péči a  ochranu, nicméně i  zde 
platí, že „čistota je půl zdraví“ a kvalitní mytí vo-
zíků by se nemělo zanedbávat.

„Pravidelné mytí vozíků usnadňuje jakoukoli 
servisní činnost a  prodlužuje životnost strojů, 
zejména těch, které pracují venku v  prašném, 
blátivém, vlhkém, mokrém, slaném nebo jinak 
agresivním prostředí. Nečistoty mohou ome-
zit nebo vyřadit z  činnosti různá čidla, omezit 
účinnost pracovních světel a snížit viditelnost 
z vozíku,“ vysvětluje Tomáš Oplt. Usazená špína, 
silná vrstva prachu (prach smíchaný s mazivy se 
stává drsným a  funguje jako brusivo), zaschlé 
nebo ztvrdlé bláto, dokonce zatvrdlý beton, 
vrstvy rzi a  jiné nečistoty zvyšují opotřebení 
různých komponentů a  zkracují jejich život-
nost, znesnadňují práci servisním technikům, 
přičemž by se mohly dostat do odkrytých ro-
zebraných částí vozíků a poškodit je. „Proto je 
nutné vždy před opravou vozík vyčistit a umýt,“ 
dodává Tomáš Oplt.

Martin 
Koudelka
vedoucí marketingu
Jungheinrich (ČR)

„SERVIS NA ZÁKLADĚ 
DEFINOVANÝCH 
HODNOT“
Řídicí jednotka vozíku je schopna vy-
hodnotit řadu parametrů a  ty odesílat 
vzdálené podpoře. Je to podobné jako 
u aut. Dnes již striktně neplatí, že by se 
olej měnil po určitém množství naje-
tých kilometrů, ale servis je požadován 
při dosažení definovaných hodnot.

Ve spolupráci s

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

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

syslogistiky

PÉČE O AKUMULÁTORY PŘI ODSTÁVCE
Zásadním tématem je také péče o akumulátory 
pro pohon manipulační techniky, kdy se nejčas-
těji používají olověné baterie. Podle poznatků 
od společnosti Fronius Česká republika by se 
měly při delší odstávce vždy skladovat v nabi-
tém stavu. Jinak hrozí škody, které mohou život-
nost akumulátorů dramaticky zkrátit. Nabíjecí 
přístroje bývají vybavené funkcí udržovacího 
nabíjení, která zajišťuje nepřetržité napájení 
akumulátorů proudem. Akumulátory jsou tedy 
připravené k okamžitému použití, i když se delší 
dobu nepoužívaly.

Olověné akumulátory obsahují kapalný elektro-
lyt, který se za provozu a při delších odstávkách 
musí pravidelně doplňovat vodou. „V každém 
případě je nutné používat vodu v  akumulá-
torové kvalitě a  udržovat požadovaný stav 
náplně. Navíc se u  tohoto typu akumulátorů 
může vyvíjet vysoce výbušný plyn, a to i v době 
odstávky. Nezbytné je proto odpovídající vět-
rání nabíjecích místností,“ stojí v  doporučení 
společnosti Fronius. Kouření, jiskrám nebo 
dokonce otevřenému ohni v blízkosti akumu-
látorů je však třeba bezpodmínečně zabránit. 
Uživatelé také v  žádném případě nesmějí při 
nabíjení odstranit odvzdušňovací zátky aku-
mulátorových článků.

Celý článek najdete 
v Systémech Logistiky 195/2021.
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něj o  předprovozní kontrole a  pravi-

delné péči o baterii. Jde o činnosti, které 
by měl uživatel techniky provádět pravidelně, 

v  podstatě každý den. Uvedenými postupy je 
možné odhalit mnoho závad v  samotném zá-
rodku a zamezit tak dalším škodám, respektive 
významně šetřit náklady.

„Obecně platí, že pro vozíky je nejlepší preven-
tivní péče, například v rámci servisních údržeb. 
Toto je důležité i u trakčních baterií, kdy dodržo-
vání postupů péče o baterii, správných postupů 
při nabíjení a  užívání významně prodlužuje ži-

votnost baterie,“ vysvětluje Jiří Dolejška, ředitel 
servisu ve společnosti Linde Material Handling 
Česká republika.

DETAILNÍ A PRAVIDELNÉ VYHODNOCOVÁNÍ
K aktuálním trendům patří rozvoj technologií pro 
sledování parametrů vozíků, jejich vyhodnoco-
vání a  komunikace se servisem. Jungheinrich 
například instaluje do svých vozíků tzv. Telema-
tic boxy, které jsou schopné vyhodnotit různé 
parametry výkonu a sdílet je se zákazníkem pro-
střednictvím systému pro sledování flotily (Jun-
gheinrich Fleet Management System). „Záleží na 
klientovi, co všechno chce vyhodnocovat. Pak 
jsme schopni efektivně řídit provoz celé flotily, 
sledovat výkyvy v parametrech, řešit problémy 
včas a do jisté míry tak předcházet nákladným 
opravám,“ popisuje Martin Koudelka.

Systémy pro sledování flotil, jako je např. Jung-
heinrich Fleet Management System, jsou roz-
šířeny především u  větších flotil od zhruba 10 
vozíků. Jedná se o pokročilý nástroj, jak sledo-
vat vytížení vozíků, servisní náklady, spravovat 
přístupová práva k  vozíkům, sledovat nárazy 
a podobně. „Náš systém dokáže pracovat nejen 

NOVINKY Z LOGISTIKY

Náležitá péče o manipulační techniku je pro 
její optimální fungování nezbytností. V čem 
spočívají hlavní zásady týkající se ser-
visu v této oblasti, ať už jde o celko-
vou údržbu, péči o baterie nebo 
třeba mytí vozíků? A jaké 
trendy jsou v dnešní době 
relevantní?

R

SERVIS MANIPULAČNÍ 
TECHNIKY PROBÍHÁ 
STÁLE VÍCE I NA DÁLKU

FOTO: Linde Material Handling ČR

s vozíky Jungheinrich, ale i s další technikou, a to 
i  mimo klasické vozíky,“ podotýká Martin Kou-
delka. Zákazník tak může v  jednom prostředí 
evidovat vedle vozíků například i  čisticí stroje 
a další techniku.

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Jiří Dolejška
ředitel servisu
Linde Material Handling Česká republika

„KONCOVÉ CENY 
VYCHÁZEJÍ ZE SITUACE 
NA TRHU“
Ceny údržeb a oprav ovlivňuje situace 
na trhu, kdy celosvětově stoupají ceny 
vstupů. To se samozřejmě projevuje 
v  koncových cenách. Na druhé straně 
naše nové řady vozíků jdou cestou uni-
fikace platforem, což umožňuje zacho-
vání, nebo dokonce snížení cen právě 
u servisních údržeb.
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