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 Dodavatelé 
mají být 
stejně 
 ambiciózní 
jako my

Do roku 2025 chceme 
mít o 20 % nižší objem 
plastových obalů 
a 100 % obalů privátních 
značek recyklovatel-
ných, říká Tomáš Myler 
z Lidlu.

Revolúcia 
zálohovania 
prichádza 
pomaly
Slovensko sa pridalo 
ku krajinám, ktoré sa 
rozhodli zvýšiť triedenie 
obalov z nápojov zálo-
hovým systémom. PET 
fľaše a plechovky sa od 
januára vracajú späť do 
obchodov. Spotrebitelia 
si musia zvyknúť na to, 
čo patrí do žltého kon-
tajnera a čo môžu pri-
niesť späť do predajne.
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Prodloužit 
čerstvost 
a snížit 
odpad

Na 
 návštěvě 
v Datartu
Významnou investici 
do balení realizoval 
prodejce Datart, který 
na podzim zprovoznil 
automatický balicí stroj 
Opera, díky němuž 
dokáže logistické 
centrum v Jirnech 
expedovat až tři miliony 
balení za měsíc.

Obaly pro čerstvé maso, 
ryby a uzeniny, nakolik 
mohou být rozličné, 
mají společnou funkci: 
zachovat čerstvost 
a chuť, chránit před 
kontaminací mikroor-
ganismy, prodloužit 
trvanlivost a zabránit 
potravinovému odpadu. 
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Rytmus slovenskej logistiky od roku 2007

www.slovlog.sk/registracia
Počet miest je obmedzený, tak si rezervujte svoje už dnes!

Vstup zadarmo pre užívateľov logistických služieb

7. – 8. 4. 2022DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAVA

Iste ste zažili mnoho debát o tom, ako Covid pretvoril naše životy. Vraj sa všetko 
presunulo do online, do kina nechodíme a sledujeme streamovacie služby, návštevu 
reštaurácie nahradila donášková služba a nakupujeme s prstom na obrazovke. 
Áno, veľa sa zmenilo, ale veľa zostalo. Stále sa chceme osobne stretávať, vidieť veci 
na vlastné oči, zdieľať zážitky, poznávať, oslavovať...

REŠTARTUJEME ŽIVOT 
LOGISTICKEJ KOMUNITY

Logistická udalosť roka na Slovensku!

BizLOG: Získajme 
nové kontakty

Celodenná konferencia: 
Inšpirujme sa

SEELOG: Navštívme 
inovatívne sklady

Kedy ste naposledy zavítali 
do cudzieho skladu alebo 
logistického centra? 
SLOVLOG ponúka možnosť 
navštíviť dve úplne nové 
prevádzky – mraziarenský 
sklad spoločnosti HOPI SK 
v Maduniciach a distribučné 
centrum spoločnosti Tesco 
Stores v Galante.

Pandémia nedovolila 
nadväzovať nové vzťahy. 
Väčšinou sme videli tie, ktoré 
dlho poznáme, ale biznis 
vyžaduje ďalšie a ďalšie 

kontakty. BizLOG predstavuje ideálne riešenie – 6 až 
8 rýchlych 10-minútových stretnutí s novými ľuďmi, 
ktorí sa môžu stať obchodnými partnermi.

Naše možnosti vzdelávania 
a získavania inšpirácie boli počas 
pandémie veľmi obmedzené. 
Iste, mohli by sme sledovať 
konferencie a webináre online, 
ale tie by nikdy nemohli nahradiť 
živé konferencie. Tomu je však 
koniec a teraz máme možnosť si 
vypočuť inšpiratívnych rečníkov 
osobne.

Logistický Business Mixer:
Dajme si pohár s kolegami

Ideálna šanca pobaviť sa s ľuďmi, 
ktorých sme dlho videli iba cez 
obrazovky v Teamse alebo Zoome. 
Zábavný program, vybrané jedlo, 
pivo, víno, koktaily a hlavne stovky 
logistických kolegov, ktorých 
môžeme stretnúť v príjemnom 
a neformálnom prostredí.

0100-22_SLOVLOG_INZ_BUDIK_do_slcz_240x340_V4.indd   20100-22_SLOVLOG_INZ_BUDIK_do_slcz_240x340_V4.indd   2 15.02.2022   13:4215.02.2022   13:42
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ÚVODNÍK
Č. 114 – 1–3/2022

Je jistým klišé a  krajním zjednodušením říkat, že končí jedna 
epocha. Pokud se v  Kremlu (nebo někde jinde s  možností stisku 
„jaderného tlačítka“) zrovna špatně nevyspí nebo se na obloze zčista 
jasna nezjeví větší následovník Tunguzského meteoritu, vyjadřují slova 
o konci epoch nepochopení pro složité a kontinuální děje v lidské společnosti 
a přírodě. Pro zásadní změny, změny paradigmatu, se sbíhají nitky ze značných 
hloubek, jejich kombinace a vzájemné interakce jsou chaotickými jevy a při onom 
vyvrcholení provázeným slovy o změně epochy se navíc musíme spolehnout na ne 
vždy neomylný lidský úsudek a interpretaci.

I  tak se ale zdá, že končí jedna epocha, epocha devadesátek v  Evropě střední a  východní 
a osmdesátek v Evropě západní. Pravděpodobně mizí éra provázená vírou v nutnost oslabení 
státu. Nekončí pouze s válkou na Ukrajině, ale také s pandemií, nedávnou uprchlickou krizí či s poslední 
finanční krizí. Při všech těchto velkých problémech se vždy dříve či později objevila otázka typu: Jak to 
vyřeší stát?  

Stát jako instituce je minimálně od doby Margaret Thatcherové cíleně oslabován, protože je prý možná relativně 
stabilní, ale jinak neschopný, pomalý, neefektivní, neotevřený, nedynamický. Mnoho z  toho samozřejmě platí. 
Všechny krize, které nás v posledních letech v Evropě stíhají (a to ještě nezmiňujeme tu klimatickou), chtěli však 
lidé většinou řešit tak, aby byla nastolena ztracená stabilita. A pokud připustíme premisu, že 
nelze mít stát (resp. společnost) současně rychlý, otevřený a zároveň stabilní, vypadá to, 
že následující období bude směřovat k pomalejšímu, ale stabilnějšímu a více zajištěnému 
státu. Po stránce bezpečnostní, ekonomické, zdravotní, sociální… A stát v tom nebude 
jediný, protože i firmy se za pochodu učí strategiím odolnosti a stability. Po pandemii 
se ukazuje, že bude třeba posílit dodavatelské řetězce, přestat optimalizovat 
zásoby tak, že je pouze snižuju limitně k  nule, nespoléhat se na pracovní 
úvazky, kdy se tvářím, že to vlastně nejsou lidé, kteří pracují pro moji firmu, 
ale neidentifikovatelná dovezená „pracovní síla“, již lze rychle přijmout 
a rychle propustit. Nepůjde stavět na tom, že vše můžeme jednoduše 
dovézt odkudkoliv za nízkou cenu dopravy, že ceny energií tvořily 
většinově zanedbatelný zlomek nákladů firem a  že 
rezervy jsou pouze „nevyužitý potenciál“. 

Na závěr jedna „technická“: Na základě 
přání části čtenářů a  také razantního 
nárůstu výrobních nákladů ustupujeme od 
hůře recyklované titulky s  parciálním lakem 
a vazby V2. Domníváme se, že pro čtenáře i inzerenty 
je nejdůležitější, že jsme zachovali počet stran (68), počet 
doručovaných výtisků (5000) a audit distribuce od ABC.

Více informací o společnosti 
ATOZ Group najdete na atoz.cz

DEFINITIVNÍ KONEC 
DEVADESÁTEK

* 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
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Svět balení je
 tištěn na papír s certifikací P

EFC, která 

zaručuje, že dřevo na výrobu papíru pochází z le
sů, kde 

se hospodaří u
držitelně. P

ři li
kvidaci p

atří svazek do 

modrého kontejneru na tříděný odpad.

Jednou za dva týdny vám zašleme 
vybrané novinky ze s(S)věta balení.
Registrujte se k odběru  
na www.atozregistrace.cz
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OBALY A DESIGN
Vnitřní prostor obalu

se nevyplatí podceňovat

NA NÁVŠTĚVĚ
Když zásilky z e-shopu balí automat

LOGISTIKA
SSCC kódy zlepšují dohledatelnost 

zboží v řetězci

TISK A ZNAČENÍ 
Digitální tisk bez hranic

OBSAH

OBOROVÉ BALENÍ
Vhodný obal prodlouží 

čerstvost a snižuje odpad

UDRŽITELNOST
Revolúcia zálohovania

 prichádza pomaly

SMART PACKAGING 
Jaké jsou novinky v CAD 

konstrukčních aplikacích

TECHNOLOGIE
Masová produkce svědčí

automatické aplikaci etiket

4

ROZHOVOR
„Každý týždeň nastáva zmena 

cenníkov obalovín“

PŘÍPADOVÁ
STUDIE

Goodie a Raja pátrají 
po ekologičtějším 

balení



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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s  ohledem na výrazné tlaky v  dodavatelském 
řetězci, kterým v současnosti čelí toto průmy-
slové odvětví, ve spojení s dramatickou situací 
na Ukrajině. 

N A  W E B U  O D  7 .  3 .

La Bouteille Noire 
se inspiruje vozy 
Bugatti 

Spojení Bugatti a exkluzivního šampaň-
ského není žádnou novinkou. Automobilka ve 
spolupráci se specialisty na drahá vína Cham-
pagne Carbon obohatila trh produktem s  kar-
bonovou lahví La Bouteille Noire, inspirovanou 
modelem Bugatti 57 SC Atlantic. Výroba lahve 
z uhlíkových vláken zabrala 150 hodin a pojme 
15 litrů šampaňského. Tvoří ji 314 jednotlivých 
karbonových plátů, uložena je pak do pouzdra 
ve tvaru Bugatti.

N A  I N T E R N E T U  O D  4 .  3 . 

Los na kole, šváb 
na bruslích, 
medvěd 
v cylindru…
V rámci rubriky Inspirace se Svět balení 

podíval za Atlantský oceán do Kanady, přes-
něji do frankofonního Québeku a do městečka 
Sainte-Cécile-de-Milton poblíž Montréalu, kde 

Cidreire Milton vyrábí cider s  nápaditým 
vzhledem. Design etiket je jemný, jed-

noduchý a stylový. Na základně obalu 
lahve je matně zbarvená etiketa 

jemných barev (stříbrná, růžová, 
zelená, béžová a černá), která 

kontrastuje s  černošedými 
ilustracemi antropomorfních 

zvířat. Na etiketě je zobrazený 
například los jedoucí na kole, šváb 

na kolečkových bruslích s tácem šam-
paňského nebo medvěd v cylindru a se-

kyrou v tlapě. 

ZPRÁVY

V Y Š L O  9 .  3 .

Největší „absolutí“ 
otřes

Absolut Vodka přepracovala své lahve 
a  „vytunila“ svou ochucenou řadu. Podle spo-
lečnosti jde o největší otřes značky od doby, kdy 
byla poprvé vyrobena v roce 1979. Redesignem 
chce Absolut Vodka svou lahev, která je z 50 % 
vyrobená z recyklovaného skla, podpořit pozici 
produktu v  regálech supermarketů. Spotřebi-
tel najde na lahvích informace o ingrediencích, 
objemu alkoholu a výrobě vodky ve švédském 
Åhusu.

P U B L I K O V Á N O  7 .  3 .  

Labelexpo 
Europe bude 
až napřesrok
Pořadatel bruselského veletrhu Label-

expo Europe, jímž je společnost Tarsus Group, 
rozhodl o  odkladu konání akce. Namísto 

původního termínu letos na konci dubna 
se veletrh zaměřený na technologie 

výroby a  potisku etiket uskuteční 
příští rok, konkrétně od 11. do 14. 

září 2023. Organizační tým 
uvedl, že rozhodnutí o po-

sunu termínu padlo 

V Y Š L O  3 .  3 . 

Design Watch: 
Vína Gaslighter 
s inovativním 
vzhledem
Design Watch je speci-

ální rubrika časopisu a  webového 
portálu Svět balení, která nabízí 
pohled na světový obalový 
design díky tipům a  násled-
ným komentářům českých 
a  slovenských obalových 
profesionálů. V  tomto 
článku jsme se podívali na 
lahev vína značky Gasli-
ghter Wine, jejíž design 
vytvořilo studio Ma-
kers & Allies. Přednosti 
i  úskalí tohoto obalu 
komentoval český de-
signer Ondřej Balajka. 

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

Duha Skittles 
pro LGBTQIA+

Společnost Mars Wrigley vydala v Aus-
trálii limitovanou edici balíčků Skittles Pride 
Packs a věnovala svou duhu na podporu komu-
nit LGBTQIA+. Balení obsahuje QR kód, který 
spotřebitele zavede do speciálního prostředí 
rozšířené reality. Pride Packs jsou partnery 
s LGBTQIA+ a s neziskovou organizací Minus18, 
jde o první takové australské partnerstvím svého 
druhu. Společně chtějí značky poskytovat vzdě-
lávání a podporu LGBTQIA+ komunitám v regio-
nálních a venkovských částech země. 

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

Retro v novém 
kabátu
Panda Liquorice, britský výrobce lékoři-

cových cukrovinek, vytvořil nové designy obalů, 
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vzhledem
Design Watch je speci-

ální rubrika časopisu a  webového 
portálu Svět balení, která nabízí 
pohled na světový obalový 
design díky tipům a  násled-
ným komentářům českých 
a  slovenských obalových 
profesionálů. V  tomto 
článku jsme se podívali na 
lahev vína značky Gasli-
ghter Wine, jejíž design 
vytvořilo studio Ma-
kers & Allies. Přednosti 
i  úskalí tohoto obalu 
komentoval český de-
signer Ondřej Balajka. 
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kterými chce přilákat mladší zákazníky. Klíčo-
vým aspektem tohoto projektu bylo zajistit, aby 
značka Panda odrážela a udržovala pozici lídra 
v kategorii cukrovinek. Také chce být více vidět 
na policích v supermarketech. „Chtěli jsme vy-
tvořit nové balení za použití efektu hnědého 
papírového sáčku, čímž jsme chtěli docílit toho, 
aby sáček nevypadal jako konkurenční značky. 
Design může vypadat staromódně, trochu jako 
retro ze staré školy, což je možnost, jak zau-
jmout mladší publikum, protože to retro design 
vyhledává,“ dodává David Pearman, kreativní 
ředitel studia This Way Up.

Z V E Ř E J N Ě N O  2 5 .  2 .

Opakované plnění 
pro Pril
Spotřebitelé v  Německu mohou nyní 

doplňovat lahve s  přípravkem na mytí nádobí 
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inzerce

Pril z nového plně 
recyklovatelného 
sáčku. Obal vznikl ve 
spolupráci firem Hen-
kel a  Mondi a  podle infor-
mací obou společností přináší 
70% úsporu plastů. Stojací sáček 
umožňuje opakované plnění plastové 
lahve přípravkem na ruční mytí nádobí. 

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

Sportovní 
vybavení Atomic 
nebo Wilson balí 
automaty 
Společnost GXO Logistics dokončila 

implementaci automatizovaného řešení, jež 
na míru přizpůsobuje krabice jejich obsahu. 
Instalace se uskutečnila v  logistickém centru 
GXO Saint-Vulbas v  regionu Lyon ve Francii. 

Č. 114 – 1–3/2022

s  ohledem na výrazné tlaky v  dodavatelském 
řetězci, kterým v současnosti čelí toto průmy-
slové odvětví, ve spojení s dramatickou situací 
na Ukrajině. 

N A  W E B U  O D  7 .  3 .

La Bouteille Noire 
se inspiruje vozy 
Bugatti 

Spojení Bugatti a exkluzivního šampaň-
ského není žádnou novinkou. Automobilka ve 
spolupráci se specialisty na drahá vína Cham-
pagne Carbon obohatila trh produktem s  kar-
bonovou lahví La Bouteille Noire, inspirovanou 
modelem Bugatti 57 SC Atlantic. Výroba lahve 
z uhlíkových vláken zabrala 150 hodin a pojme 
15 litrů šampaňského. Tvoří ji 314 jednotlivých 
karbonových plátů, uložena je pak do pouzdra 
ve tvaru Bugatti.

N A  I N T E R N E T U  O D  4 .  3 . 

Los na kole, šváb 
na bruslích, 
medvěd 
v cylindru…
V rámci rubriky Inspirace se Svět balení 

podíval za Atlantský oceán do Kanady, přes-
něji do frankofonního Québeku a do městečka 
Sainte-Cécile-de-Milton poblíž Montréalu, kde 

Cidreire Milton vyrábí cider s  nápaditým 
vzhledem. Design etiket je jemný, jed-

noduchý a stylový. Na základně obalu 
lahve je matně zbarvená etiketa 

jemných barev (stříbrná, růžová, 
zelená, béžová a černá), která 

kontrastuje s  černošedými 
ilustracemi antropomorfních 

zvířat. Na etiketě je zobrazený 
například los jedoucí na kole, šváb 

na kolečkových bruslích s tácem šam-
paňského nebo medvěd v cylindru a se-

kyrou v tlapě. 

ZPRÁVY

V Y Š L O  9 .  3 .

Největší „absolutí“ 
otřes

Absolut Vodka přepracovala své lahve 
a  „vytunila“ svou ochucenou řadu. Podle spo-
lečnosti jde o největší otřes značky od doby, kdy 
byla poprvé vyrobena v roce 1979. Redesignem 
chce Absolut Vodka svou lahev, která je z 50 % 
vyrobená z recyklovaného skla, podpořit pozici 
produktu v  regálech supermarketů. Spotřebi-
tel najde na lahvích informace o ingrediencích, 
objemu alkoholu a výrobě vodky ve švédském 
Åhusu.

P U B L I K O V Á N O  7 .  3 .  

Labelexpo 
Europe bude 
až napřesrok
Pořadatel bruselského veletrhu Label-

expo Europe, jímž je společnost Tarsus Group, 
rozhodl o  odkladu konání akce. Namísto 

původního termínu letos na konci dubna 
se veletrh zaměřený na technologie 

výroby a  potisku etiket uskuteční 
příští rok, konkrétně od 11. do 14. 

září 2023. Organizační tým 
uvedl, že rozhodnutí o po-

sunu termínu padlo 

V Y Š L O  3 .  3 . 

Design Watch: 
Vína Gaslighter 
s inovativním 
vzhledem
Design Watch je speci-

ální rubrika časopisu a  webového 
portálu Svět balení, která nabízí 
pohled na světový obalový 
design díky tipům a  násled-
ným komentářům českých 
a  slovenských obalových 
profesionálů. V  tomto 
článku jsme se podívali na 
lahev vína značky Gasli-
ghter Wine, jejíž design 
vytvořilo studio Ma-
kers & Allies. Přednosti 
i  úskalí tohoto obalu 
komentoval český de-
signer Ondřej Balajka. 

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

Duha Skittles 
pro LGBTQIA+

Společnost Mars Wrigley vydala v Aus-
trálii limitovanou edici balíčků Skittles Pride 
Packs a věnovala svou duhu na podporu komu-
nit LGBTQIA+. Balení obsahuje QR kód, který 
spotřebitele zavede do speciálního prostředí 
rozšířené reality. Pride Packs jsou partnery 
s LGBTQIA+ a s neziskovou organizací Minus18, 
jde o první takové australské partnerstvím svého 
druhu. Společně chtějí značky poskytovat vzdě-
lávání a podporu LGBTQIA+ komunitám v regio-
nálních a venkovských částech země. 

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

Retro v novém 
kabátu
Panda Liquorice, britský výrobce lékoři-

cových cukrovinek, vytvořil nové designy obalů, 
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KONGRES

ODBORNÉ SETKÁNÍ T
RADIČNÍH

O TRHU

 Fullfilmentové aktivity tohoto centra využívá 
společnost Amer Sports, která dodává spor-
tovní vybavení značek jako Salomon, Atomic, 
Suunto, Wilson, Peak Performance či Precor. 
Stroj, který dokáže zpracovat až 700 balíků za 
hodinu, nejdříve naskenuje a změří zakázku ve 
3D, nařeže a složí kartonáž pro přesné uložení 
a poté balík zváží, zalepí a označí, než jej nasmě-
ruje k příslušnému přepravci.

N A  W E B U  2 4 .  2 . 

Obličej mouřenína 
na Kofile 

zmodral
Tyčinka Kofila patří 

mezi české cukrovinky, které 
od roku 1923 vyrábí firma 

Orion. Roky se na ní vy-
skytovala postavička 

mouřenína s  černým 
obličejem. Teď se společ-

nost rozhodla změnit jeho 
barvu na modrou. „Tyčinka Kofila 

je nyní vyráběna ze stoprocentně 
udržitelně získávaného kakaa, což byl 

jeden z důvodů pro změnu obalů. Kromě 
informace o udržitelném kakau jsme na obalu 

upravili i některé drobné prvky grafického 
profilu, které by určitá část spotřebi-

telů mohla vnímat jako nevhodné,“ 
vysvětluje ředitel pro korporátní 

záležitosti Vratislav Janda.

I N F O R M A C E  Z   2 2 .  2 . 

Slováci vyzbierali 
prvý milión fliaš 
a plechoviek 
Za mesiac a  pol od spustenia záloho-

vého systému Slováci odovzdali v  odberných 
miestach viac ako milión zálohovaných plas-
tových fliaš a plechoviek. „Viac ako milión vyz-
bieraných zálohovaných obalov za necelé dva 
mesiace považujeme za pozitívny signál, že si 
spotrebitelia na Slovensku uvedomujú envi-
ronmentálny prínos zálohovania a  zvykajú si 
na to, že nápojové obaly so symbolom Z treba 
odniesť naspäť do obchodu a  vybrať si za ne 
svojich 15 eurocentov,“ vyhlásila Lucia Morvai, 
riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a  komunikáciu 
neziskovej organizácie Správca zálohového sys-
tému, ktorá na Slovensku zavedenie zálohového 
systému koordinuje.

Z V E Ř E J N Ě N O  1 6 .  2 . 

Trh s kovovými 
obaly globálně 
poroste
Zaměření na recyklovatelnost a zvýšený 

zájem o kovové obaly na rozvíjejících se trzích 
přispějí ke stimulaci poptávky po nápojových 
plechovkách a  dalších obalech z  kovu. V  roce 
2027 má celosvětový trh s těmito obaly dosáh-
nout hodnoty 147 miliard dolarů. Předpovídá to 
aktuální studie od společnosti Smithers.

www.anugafoodtec.com
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N A  I N T E R N E T U  O D  1 7 .  2 . 

Plechovky Pilsner 
Urquell ze tří 
čtvrtin z recyklátu

Podíl recyklátu obsaženého v plechov-
kách Pilsner Urquell byl zvýšen na 75 %, což je 
podle společnosti Plzeňský Prazdroj aktuálně 
nejvyšší certifikovaná úroveň dostupná na trhu. 
Díky poměru recyklovaného hliníku se ušetří 
přes 1500 tun nového hliníku ročně, informuje 
výrobce. „Zájem spotřebitelů o piva v plechov-
kách trvale roste. Výhodou plechovky je nízká 
váha, skladnost a rychlé vychlazení. Aktuálně jde 
o náš třetí nejprodávanější obal za skleněnými 
vratnými lahvemi a sudy. Zároveň jde ale o nej-
rychleji rostoucí obal,“ říká manažerka výrobních 
materiálů a obalů Plzeňského Prazdroje Martina 
Vajskebrová.

V Y Š L O  1 8 .  2 . 

Vodka z prošlého 
piva v papírové lahvi
Nadnárodní pivovar BrewDog a  provo-

zovatel hospody B-Corp hledají způsoby, jak 
distribuovat své pivo udržitelněji. James Watt, 
generální ředitel a  spoluzakladatel společnosti 
BrewDog, nedávno oznámil, že společnost při-
pravuje vodku vyrobenou z neprodejného piva, 
které je baleno v  papírové lahvi s  názvem Bad 
Beer Vodka. Podle Watta Brewdog odebere pivo 
mimo specifikaci nebo prošlé pivo a  nechá ho 
prostoupit dvacetimetrovou rektifikační kolonou 
své palírny, čímž promění cukry v pivě na destilát.

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

Zmodernizovat 
a usnadnit cestu 
ke kýžené variantě
Společnost Coca-Cola představila ino-

vovaný design obalů některých svých nealko-
holických nápojů. Novou vizuální strategií chce 
přilákat pozornost zákazníků. Barvou, která se na 
produktech objevuje výrazněji, je magenta. Vanil-
ková příchuť má okrový odstín. „Zmodernizovat 
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inzerce

a zároveň zjednodušit obaly některých našich ná-
pojů jsme se rozhodli proto, aby je zákazník snáze 
v regálech našel,“ říká brand manažerka Natalia 
Suarezová. Nové obaly plechovek podle ní zá-
kazníky snáze navedou k variantě, kterou žádají.

I N F O R M A C E  Z E  1 4 .  2 . 

Rozbalíme to 
s Michalem 
Matysem (Pivovar 
Svijany)
Michal Matys, marketingový manažer 

v Pivovaru Svijany, v rozhovoru se Světem ba-
lení říká, že Svijany zvažují poměrně významnou 
investici do balicí linky, na níž by se vyrábělo 
moderní balení šesti půllitrových plechovek 
TopClip. Místo plastové fólie se pak plechovky 
konsolidují pomocí papíru.

V Y Š L O  1 1 .  2 . 

Grace Foods UK 
slaví stovku se 
speciální lahví
Společnost Grace Foods UK, dovozce 

karibských potravin a nápojů do Spojeného krá-
lovství, letos slaví 100. výročí. Celoroční oslavy 
odstartovaly na Valentýna spuštěním celosvě-
tové kampaně The Taste That Moves You. Sou-
částí je také uvedení speciální edice zlaté lahve 
Grace Foods Jamaican Jerk Seasoning a Jamai-
can Jerk BBQ Sauce.

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

Holdsworth vsadil 
na „valentýnský 
PCR“
Společnost Robinson se spojila s výrob-

cem luxusních čokolád Holdsworth, aby vyrobili 
valentýnské čokolády v  udržitelných obalech. 
Specialista na zakázkové balení vyrobil řadu 
160g čokoládových krabiček – Dark Heaven, 
Milk Heaven a Assorted Heaven. Obal byl vyro-
ben s použitím 100% recyklovaného materiálu 
(PCR). Průhledné okénko je z  recyklovaných 
lahví na vodu.

Č. 114 – 1–3/2022

AGENDA

02/0
6
Praha

Kongres pro
 m

aloobchodníky 

pro
běhne v Aquapalace Hote

lu Prague. 

Organizační in
fo

rm
ace jsou 

na www.samoska-kongres.cz.

ODBORNÉ SETKÁNÍ T
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 Fullfilmentové aktivity tohoto centra využívá 
společnost Amer Sports, která dodává spor-
tovní vybavení značek jako Salomon, Atomic, 
Suunto, Wilson, Peak Performance či Precor. 
Stroj, který dokáže zpracovat až 700 balíků za 
hodinu, nejdříve naskenuje a změří zakázku ve 
3D, nařeže a složí kartonáž pro přesné uložení 
a poté balík zváží, zalepí a označí, než jej nasmě-
ruje k příslušnému přepravci.

N A  W E B U  2 4 .  2 . 

Obličej mouřenína 
na Kofile 

zmodral
Tyčinka Kofila patří 

mezi české cukrovinky, které 
od roku 1923 vyrábí firma 

Orion. Roky se na ní vy-
skytovala postavička 

mouřenína s  černým 
obličejem. Teď se společ-

nost rozhodla změnit jeho 
barvu na modrou. „Tyčinka Kofila 

je nyní vyráběna ze stoprocentně 
udržitelně získávaného kakaa, což byl 

jeden z důvodů pro změnu obalů. Kromě 
informace o udržitelném kakau jsme na obalu 

upravili i některé drobné prvky grafického 
profilu, které by určitá část spotřebi-

telů mohla vnímat jako nevhodné,“ 
vysvětluje ředitel pro korporátní 

záležitosti Vratislav Janda.

I N F O R M A C E  Z   2 2 .  2 . 

Slováci vyzbierali 
prvý milión fliaš 
a plechoviek 
Za mesiac a  pol od spustenia záloho-

vého systému Slováci odovzdali v  odberných 
miestach viac ako milión zálohovaných plas-
tových fliaš a plechoviek. „Viac ako milión vyz-
bieraných zálohovaných obalov za necelé dva 
mesiace považujeme za pozitívny signál, že si 
spotrebitelia na Slovensku uvedomujú envi-
ronmentálny prínos zálohovania a  zvykajú si 
na to, že nápojové obaly so symbolom Z treba 
odniesť naspäť do obchodu a  vybrať si za ne 
svojich 15 eurocentov,“ vyhlásila Lucia Morvai, 
riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a  komunikáciu 
neziskovej organizácie Správca zálohového sys-
tému, ktorá na Slovensku zavedenie zálohového 
systému koordinuje.

Z V E Ř E J N Ě N O  1 6 .  2 . 

Trh s kovovými 
obaly globálně 
poroste
Zaměření na recyklovatelnost a zvýšený 

zájem o kovové obaly na rozvíjejících se trzích 
přispějí ke stimulaci poptávky po nápojových 
plechovkách a  dalších obalech z  kovu. V  roce 
2027 má celosvětový trh s těmito obaly dosáh-
nout hodnoty 147 miliard dolarů. Předpovídá to 
aktuální studie od společnosti Smithers.

www.anugafoodtec.com

Mezinárodní odborný veletrh,Mezinárodní odborný veletrh,
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N A  I N T E R N E T U  O D  1 7 .  2 . 

Plechovky Pilsner 
Urquell ze tří 
čtvrtin z recyklátu

Podíl recyklátu obsaženého v plechov-
kách Pilsner Urquell byl zvýšen na 75 %, což je 
podle společnosti Plzeňský Prazdroj aktuálně 
nejvyšší certifikovaná úroveň dostupná na trhu. 
Díky poměru recyklovaného hliníku se ušetří 
přes 1500 tun nového hliníku ročně, informuje 
výrobce. „Zájem spotřebitelů o piva v plechov-
kách trvale roste. Výhodou plechovky je nízká 
váha, skladnost a rychlé vychlazení. Aktuálně jde 
o náš třetí nejprodávanější obal za skleněnými 
vratnými lahvemi a sudy. Zároveň jde ale o nej-
rychleji rostoucí obal,“ říká manažerka výrobních 
materiálů a obalů Plzeňského Prazdroje Martina 
Vajskebrová.

V Y Š L O  1 8 .  2 . 

Vodka z prošlého 
piva v papírové lahvi
Nadnárodní pivovar BrewDog a  provo-

zovatel hospody B-Corp hledají způsoby, jak 
distribuovat své pivo udržitelněji. James Watt, 
generální ředitel a  spoluzakladatel společnosti 
BrewDog, nedávno oznámil, že společnost při-
pravuje vodku vyrobenou z neprodejného piva, 
které je baleno v  papírové lahvi s  názvem Bad 
Beer Vodka. Podle Watta Brewdog odebere pivo 
mimo specifikaci nebo prošlé pivo a  nechá ho 
prostoupit dvacetimetrovou rektifikační kolonou 
své palírny, čímž promění cukry v pivě na destilát.

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

Zmodernizovat 
a usnadnit cestu 
ke kýžené variantě
Společnost Coca-Cola představila ino-

vovaný design obalů některých svých nealko-
holických nápojů. Novou vizuální strategií chce 
přilákat pozornost zákazníků. Barvou, která se na 
produktech objevuje výrazněji, je magenta. Vanil-
ková příchuť má okrový odstín. „Zmodernizovat 

8
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Pro segment čerstvých potravin existují v sou-
časné době různá obalová řešení a záleží na 

výrobci i prodejci, které zvolí. Nejčastěji se 
používá MAP, tedy balení do ochranné 

atmosféry s  použitím misek či va-
kuové balení do sáčku nebo 

do předformátované misky 
z  měkké fólie. „I  díky vakuu 

nebo ochranné atmo-
sféře se prodlužuje 

doba minimální trvanli-
vosti, a  navíc se tímto způ-

sobem zabraňuje odpařování 
vody,“ říká Martina Bočanová, 

vedoucí oddělení vývoje vlastních 
značek ve společnosti Kaufland. O  co 

jde konkrétně? MAP neboli balení s modifi-
kovanou atmosférou se provádí změnou slo-

žení plynu v obalu čerstvých masných výrobků 
a výrobků z ryb. Zavedení ochranných plynů do 
značné míry vytlačuje kyslík z obalu, což prodlu-
žuje trvanlivost takto balených potravin. U va-
kuového balení se snižují reaktivní plyny a  tím 
i kyslík a současně se snižuje i spotřeba mate-
riálu. „Díky tomu je balení univerzální. Speciální 
formou vakuového balení je pak takzvaný vaku-
ový obal, při kterém lze díky zmenšené tloušťce 
filmu ušetřit další plast,“ popisuje tiskový mluvčí 
společnosti Lidl Tomáš Myler.

Nejběžnějším obalem v případě uzenin je miska 
MAP a vakuový obal. Na krájené výrobky, napří-
klad fermentované salámy, se většinou používají 
obaly MAP, vakuové balení se uplatňuje napří-
klad pro uzená masa v  celku. „Plastové obaly 
u  masných a  uzenářských výrobků mají své 
opodstatnění, a to především z důvodu požado-
vané bariéry. Právě bariéra bránící prostupnosti 
kyslíku má zásadní vliv na neměnnost vlastností 
masných výrobků a jeho bezpečnost po dobu 

Obaly pro čerstvé maso, ryby a uze-
niny, nakolik mohou být rozličné, mají 
všechny společnou funkci: zachovat čer-
stvost a  chuť, ochránit před kontaminací 
mikroorganismy, a  tudíž zkažením, prodloužit 
trvanlivost a  zároveň z  povahy  výrobků zabránit 
 potravinovému odpadu.

ověřené garance,“ říká Tomáš 
Lesa, ředitel nákupu společnosti 
MP Krásno. A  pokračuje: „Trh dnes 
nebude akceptovat jen několikadenní 
garanci, barevné změny na výrobku nebo 
váhové ztráty nebalených výrobků. Naopak 
v současnosti je neustálý tlak na prodlužování 
doby trvanlivosti, což se odráží v  požadav-
cích nejen na technologii výroby, ale i  na obal 
 samotný.“

MAXIMÁLNÍ PREZENTACE VÝROBKU? 
SKIN A SLIM FRESH BALENÍ
V segmentu ryb, ale nejen tam, je velice rozší-
řené skin balení, které představuje vakuové ba-
lení na pevnou spodní vaničku s horní fólií, která 
obepíná výrobek bez deformace spodní misky. 
Místo vaničky pak lze balit i na rovnou podložku. 
V takovém případě jde o balení Slim fresh. „Po-
užívá se většinou papírová podložka se slabou 
vrstvou fólie pro přímý styk s potravinou. Jeho 
hlavní výhodou je maximální prezentace výrobku 
pro absenci vaničky,“ říká Jan Kanina, vedoucí 
provozně-technického oddělení ve společ-
nosti Bidfood. Skin i  Slim fresh balení je velmi 
atraktivní způsob balení s  důrazem na použití 
kvalitních fólií zabezpečujících delší trvanlivost 

produktů. 
Navíc může 
mít i důležitou 
funkci z  hlediska 
marketingu, pro-
to že v  obchodech se 
výrobky dobře prezentují 
a  lze je například zavěsit do 
stojanů. Zákazníci na nich pak 
ocení snadnou kontrolu potraviny 
při výběru. Mohou si výrobek prohléd-
nout, aniž by došlo k poškození při otá-
čení či jiné manipulaci s ním. V případě MAP 
misek se volně zabalený produkt ve vaničce 
pohybuje a při otáčení v prodejnách pak může 
dojít k nevzhlednému znečištění vnitřní strany 
čiré fólie produktem.

Foto: MP Krásno

inzerce

Tomáš Myler
tiskový mluvčí
Lidl

„USILUJEME 
O UDRŽITELNĚJŠÍ 
OBALY“
Neustále intenzivně pracujeme na mi-
nimalizaci obalů u produktů naší vlastní 
značky a na zvýšení jejich recyklovatel-
nosti. Naším cílem je, aby naše obaly byly 
rovněž udržitelnějšími. Společnost Lidl 
je rovněž součástí strategie REset Plas-
tic, což je mezinárodní strategie ohledně 
plastů skupiny Schwarz. Cílem je omezit 
používání plastů, uzavřít cykly a  zvýšit 
povědomí o problému.

P
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Především u  masa se pak často používá 
také teplem smrštitelné bariérové ba-

lení. „Maso se vloží do sáčku, odsaje 
se vzduch a  tím se sáček obepne 

kolem produktu. Následně se po 
uzavření sáčku pevným svá-

rem ještě více smrští okolo 
zabaleného výrobku při 

následném krátko-
dobém ponoření 

do horké vodní 
lázně nebo 

průcho-

dem horkovzdušným tunelem. Tím i  opticky 
zmizí přebývající rohy sáčku,“ popisuje metodu 
Jan Kanina.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ FUNKCE OBALU
Potravinářský obal by měl ale plnit i další funkce –
měl by být jednoduchý, transparentní, s atrak-
tivní etiketou a  s  dostatečným průhledem na 
výrobek. To platí u masa, uzenin a ryb dvojná-
sob, protože zákazníci vybírají očima. Zároveň 
by měl být i  jednoduše otevíratelný (easy to 
open). Důležitá je rovněž jeho pevnost, aby 
nedošlo k poškození v průběhu veškeré mani-
pulace až do doby, kdy je potravina vybalena 
a  připravována.

Na veškeré používané obaly je potřeba mít také 
prohlášení o shodě. Obaly tedy musí vyhovo-

vat legislativě a migračním limitům určitých 
látek, které jsou stanoveny pro jednotlivé 

druhy obalů. Další důležitou vlastností 
jsou i bariérové schopnosti obalů, 

tedy propustnost pro plyn, 
propustnost tuku a vody. To 

potvrzuje i Jaroslav Vodá-
ček, CE lead  packaging 

manager ve spo-
lečnosti Tesco, když říká: „Naše obaly přizpůsobujeme velikosti 

produktů, rozhodně je nebalíme do nepoměrně 
velkých obalů. Nicméně to nesmí být na úkor 
zajištění kvality masa. Například vaničky pro 
výrobky balené v  ochranné atmosféře potře-
bují dostatečný prostor pro plyn a  výrobky by 
se neměly dotýkat horní fólie. Proto musejí být 
vaničky o něco větší i za cenu, že bude použito 

více obalového materiálu.“

V  neposlední řadě je důležitá také es-
tetická a marketingová hodnota, jeli-

kož část zákazníků se v  obchodě 
při nákupu rozhoduje podle 

vzhledu obalu. „Musí tedy 
upoutat pozornost zákaz-

níka a ten na něm musí 
najít všechny pro 

něj relevantní 
i n fo r m a c e , “ 

připomíná 
Jan Ka-

nina.
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inzerce

Martina 
Bočanová
vedoucí oddělení 
vývoje vlastních 
značek
Kaufland

„ZAPOJIT SE MUSÍ 
VŠICHNI“
Z  našeho pohledu je důležitá edukace 
nejen výrobců, obchodníků, ale i  ko-
nečných zákazníků, tak aby třídili obaly, 
třídili je správně a  omezili používání 
jednorázových plastů, jednorázových 
tašek či sáčků. Zavedli jsme do prodeje 
pro opakované použití takzvaný nEKO-
nečný sáček v  úseku ovoce zeleniny 
a nEKOnečné víčko v oblasti mléčných 
produktů. Zároveň jsme vyřadili z  pro-
deje jednorázové plastové tašky. Do roku 
2025 chceme všechny produkty našich 
privátních značek nabízet výhradně 
v obalech z recyklovatelných materiálů.

Foto: Martina Vampulová
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Především u  masa se pak často používá 
také teplem smrštitelné bariérové ba-

lení. „Maso se vloží do sáčku, odsaje 
se vzduch a  tím se sáček obepne 

kolem produktu. Následně se po 
uzavření sáčku pevným svá-

rem ještě více smrští okolo 
zabaleného výrobku při 

následném krátko-
dobém ponoření 

do horké vodní 
lázně nebo 

průcho-

dem horkovzdušným tunelem. Tím i  opticky 
zmizí přebývající rohy sáčku,“ popisuje metodu 
Jan Kanina.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ FUNKCE OBALU
Potravinářský obal by měl ale plnit i další funkce –
měl by být jednoduchý, transparentní, s atrak-
tivní etiketou a  s  dostatečným průhledem na 
výrobek. To platí u masa, uzenin a ryb dvojná-
sob, protože zákazníci vybírají očima. Zároveň 
by měl být i  jednoduše otevíratelný (easy to 
open). Důležitá je rovněž jeho pevnost, aby 
nedošlo k poškození v průběhu veškeré mani-
pulace až do doby, kdy je potravina vybalena 
a  připravována.

Na veškeré používané obaly je potřeba mít také 
prohlášení o shodě. Obaly tedy musí vyhovo-

vat legislativě a migračním limitům určitých 
látek, které jsou stanoveny pro jednotlivé 

druhy obalů. Další důležitou vlastností 
jsou i bariérové schopnosti obalů, 

tedy propustnost pro plyn, 
propustnost tuku a vody. To 

potvrzuje i Jaroslav Vodá-
ček, CE lead  packaging 

manager ve spo-
lečnosti Tesco, když říká: „Naše obaly přizpůsobujeme velikosti 

produktů, rozhodně je nebalíme do nepoměrně 
velkých obalů. Nicméně to nesmí být na úkor 
zajištění kvality masa. Například vaničky pro 
výrobky balené v  ochranné atmosféře potře-
bují dostatečný prostor pro plyn a  výrobky by 
se neměly dotýkat horní fólie. Proto musejí být 
vaničky o něco větší i za cenu, že bude použito 

více obalového materiálu.“

V  neposlední řadě je důležitá také es-
tetická a marketingová hodnota, jeli-

kož část zákazníků se v  obchodě 
při nákupu rozhoduje podle 

vzhledu obalu. „Musí tedy 
upoutat pozornost zákaz-

níka a ten na něm musí 
najít všechny pro 

něj relevantní 
i n fo r m a c e , “ 

připomíná 
Jan Ka-

nina.
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Martina 
Bočanová
vedoucí oddělení 
vývoje vlastních 
značek
Kaufland

„ZAPOJIT SE MUSÍ 
VŠICHNI“
Z  našeho pohledu je důležitá edukace 
nejen výrobců, obchodníků, ale i  ko-
nečných zákazníků, tak aby třídili obaly, 
třídili je správně a  omezili používání 
jednorázových plastů, jednorázových 
tašek či sáčků. Zavedli jsme do prodeje 
pro opakované použití takzvaný nEKO-
nečný sáček v  úseku ovoce zeleniny 
a nEKOnečné víčko v oblasti mléčných 
produktů. Zároveň jsme vyřadili z  pro-
deje jednorázové plastové tašky. Do roku 
2025 chceme všechny produkty našich 
privátních značek nabízet výhradně 
v obalech z recyklovatelných materiálů.

Foto: Martina Vampulová
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PŘEVAŽUJÍ PP, PE A PET
Z  hlediska použitých materiálů se nejčastěji 
v  obchodech setkáváme s  obaly z  polypro-
pylenu (PP), polyethylenu (PE) či polyethy-
lentereftalátu (PET) či jejich kombinací. „Obal 
musí především chránit před vnější konta-
minací a  právě k  tomu slouží kombinace růz-
ných plastů, nebo chcete-li polymerů, možná 
je kombinace i  s  papírem či hliníkovou fólií. 
Vrstvy pak mají společně za úkol zabránit 
propustnosti vodních par, plynů či tuků. 
Důležitá je i skutečnost, že také umož-
ňují kvalitní uzavření sáčku, případně 
vaničky pomocí svařovací vrstvy,“ 
říká Jan Kanina. Proti světlu lze 
maso, uzeniny či ryby chránit 
potiskem fólie, ta má pak 
různou prostupnost 
světla. Využít lze nejen 
potisk, ale i  celobarevný 
obal. Takové obaly jsou však 
hůře recyklovatelné.

„Obaly s  bariérou EVOH, vícevrstvé 
obaly, obaly na polokonzervy, semiper-
meabilní uditelné obaly, smršťovací fólie, ter-
moformingové a skinové fólie, to jsou současné 
nástroje pro uspokojení požadavků zákazníka 

při udržení parametrů výrobků,“ uvádí Tomáš 
Lesa. Společnost MP Krásno vyzkoušela 

také obaly pro masné výrobky kombino-
vané s papírem. „Popřípadě se labo-

ratorně hovoří o  obalech na bázi 
škrobů, cukrů, kolagenu nebo 

odbouratelných plastů, ale 
zatím nemáme otesto-

vánu žádnou srovna-
telnou průmyslově 

použitelnou ná-
hradu v  přija-

telné ceně. 

Jsme v tomto hodně aktivní, ale často narážíme 
na skutečnost, že zákazník nechce slevit ze 
svých nároků a  nechce zaplatit více. Ekologie 
bohužel dnes stojí něco více a bohužel i udrži-
telnost je jedním z aspektů, za které si musí zá-
kazník připlatit,“ dodává Tomáš Lesa.

SNAHA O VYŠŠÍ UDRŽITELNOST
Výrobci obalového materiálu pro 

čerstvé potraviny se snaží své vý-
robky neustále inovovat. Vzhle-

dem k  udržitelnosti se snaží 
uvádět na trh slabší fólie 

se stejnými nebo i  lep-
šími vlastnostmi a  tím 

omezovat celkové množ-
ství spotřebovaných plastů, 

a tedy i odpadu. Jeden příklad za 
všechny: Obal šetrný k  životnímu 

prostředí pro mleté maso představil 
loni výrobce Maso uzeniny Polička. Jeho 

hlavní výhodou je úspora použitých plastů až 
o 50 % oproti běžné vysoké tvrdé misce s fólií.

Menší balení v  rámci dodavatelského řetězce 
znamená také až o 34 % menší uhlíkovou stopu 
a  výrazně nižší náročnost na logistiku i  počet 
rozvozových aut na českých silnicích. Takový 
způsob vakuového balení navíc přináší o  dva 
dny delší trvanlivost mletého masa a možnost 
zamrazení pro pozdější využití, přičemž balení 
zachovává stejné množství masa jako u  tvrdé 
vaničky, tedy v rozmezí 500 až 1200 g. Balení se 
snadno otvírá, zabere méně místa v chladicích 
pultech a díky vakuovému balení zůstane i déle 
čerstvé (podrobnosti v  případové studii v  SB 
113/2021).

ČASTĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ 
RECYKLOVANÝCH PLASTŮ
Velkou výzvou, především pro potravináře z hle-
diska zajištění a  průkazu vhodnosti obalu pro 
styk s potravinami, je využívání recyklovaných 
materiálů. „Nyní můžeme v praxi hovořit o na-
hrazení například 10 až 30 procenty panenských 
plastů recyklovanými. Výzvou do budoucna pak 

je ovšem pravděpodobně těžko dosažitelný 
cíl, kterým je používání kompozitního ma-

teriálu složeného ze stoprocentního 
recyklátu,“ říká Jan Kanina.

Snížit množství plastových 
obalů se snaží i potravinář-

ské řetězce. Nejvhod-
nější řešení, které 

by bylo realizova-
telné a  zároveň 

 finančně  do-

stupné, hledá například Kaufland. „V rámci naší 
mezinárodní REset plastové strategie máme 
za cíl, že plast se po svém použití nemá stát 
odpadem, ale znovupoužitelným materiá-
lem. Chceme výrazně snížit množství plastu 
použitého ve výrobě i  v  obchodech a  podpo-
řit cirkulární ekonomiku. Sledujeme trendy 
a  konzultujeme možnosti s  našimi dodavateli. 
V současné době jdeme cestou redukce plastů, 
snižování gramáží, omezení barvení plastů a hle-
dání dobře recyklovatelných materiálů,“ říká 
Martina Bočanová.

V  minulosti odstranil těžko recyklovatelné PS 
tácky na obalu kuřecího masa i řetězec Tesco. 
„Nedetekovatelné černé tácky jsme nahradili 
černými tácky, které jsou NIR detekovatelné 
na automatických tříděných linkách, čímž 
jsme udělali další krok směrem k  lepší recy-
klovatelnosti,“ říká Jaroslav Vodáček s  tím, že 
v dlouhodobé strategii Tesco nechce používat 
rozložitelné a  kompostovatelné plasty, které 
se při nesprávném zpracování rozkládají na 
mikroplasty nebo mohou kontaminovat obsah 
žlutého kontejneru. V případě, že je obal tvořený 
PET, ve velké míře pro balení vepřového a hově-

Tomáš Lesa
ředitel nákupu
MP Krásno

„VÍCE PET 
A MONOMATERIÁLŮ“
Problematikou snižování uhlíkové stopy 
se zabýváme delší dobu. Nejdříve pro-
běhlo několik procesů vedoucích k opti-
malizaci podílu obalu vůči jeho obsahu, 
jehož výsledkem bylo snížení spotřeby 
obalů na počet zabalených výrobků. 
Dále jsme ve spolupráci s  dodavateli 
otestovali řadu materiálů s  různými 
tloušťkami k zajištění snížení váhy obalu 
po optimalizaci jeho podílu vůči obsahu. 
Následně jsme se zabývali použitím oba-
lových materiálu vhodných k  recyklaci, 
což je dnešní výsledek uvedený v praxi, 
který najdete v obchodech.

Dále jsme zavedli obaly pro krájenou 
uzeninu vhodné pro recyklaci s  vyso-
kým podílem PET nebo na bázi mono-
materiálů a pokračujeme v procesu i pro 
kusovou uzeninu pro balení v ochranné 
atmosféře i ve vakuu. Všechny tyto kroky 
vedou v důsledku ke snižovány spotřeby 
plastů, nižšímu množství uváděnému na 
trhu a ke snižování jejich uhlíkové stopy 
při výrobě i recyklaci. Dalším krokem je 
snižování podílu nebo odstranění ba-
revných a barvených plastů, maximální 
využití transparentních obalů, upřed-
nostňování ekologicky přijatelných 
barev ředitelných vodou a  samovolně 
odbouratelných za určitých podmínek.

„Plast s
e po svém použití 

nemá stá
t o

dpadem, 

ale znovupoužite
lným 

materiá
lem.“

Foto: M
artin

a Vampulová
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zího masa používá řetězec také rPET, tedy recy-
klovatelný PET.

O  20  % oproti roku 2017 chce za tři roky, tedy 
v  roce 2025, snížit množství plastových obalů 
také Lidl. „Naším cílem je mít také 100 % obalů 
našich privátních značek v co nejvyšší míře re-
cyklovatelných. Kromě toho jsme se zavázali, že 
naše privátní obaly budou obsahovat v průměru 
25 % recyklátů. Proto intenzivně pracujeme na 
zdokonalení našich obalů, na odstranění růz-
ných bariér nebo na jejich zmenšení. Odstraňu-

jeme černé plasty, které se špatně recyklují. Dále 
jsme odstranili plastové sleevy, které v recyklaci 
dělají potíže,“ uvádí Tomáš Myler. A pokračuje: 
„Nicméně neoptimalizujeme pouze plastové 
obaly. Mnoho požadavků v otázce udržitelnosti 
máme i na jiné materiály, například celulózu, kde 
chceme používat pouze recyklovaný materiál 
nebo materiál s  certifikací trvalé udržitelnosti 
– FSC, PEFC – a  podobně.“ O  svém přístupu 
k obalům informuje Lidl i své zákazníky, a to pro-
střednictvím loga Balíme odpovědně. To značí, 
že daný obal splňuje jednu z podmínek: je mini-

málně z 80 % recyklovatelný, obsahuje alespoň 
30 % recyklátu, je vyroben z alternativního, tr-
vale udržitelného materiálu nebo byl minimálně 
o 10 % zredukován.

MONOMATERIÁLY ANO, ALE BEZ 
ZÁSADNÍHO NAVÝŠENÍ OBJEMU
Recyklovatelnost obalů lze podpořit i použitím 
monomateriálových balení. „Monoplasty lze 
snáze recyklovat, což v  případě kombinova-
ných plastů nejde. Ty jsou skládkovány, případně 
energeticky využívány. Jsme v kontaktu s nejvý-
znamnějšími výrobci těchto fólií a při otevření 
nové továrny čerstvých ryb je budeme testovat 
a v případě kladných výsledků uvedeme do vý-
roby,“ říká Jan Kanina. Zároveň ale upozorňuje na 
skutečnost, že je třeba pečlivě zvážit nároky na 
hmotnost obalu. „Strategii, kdy nahradíme 10 g 
kompozitního mate riálu 100 g monoplastu, ne-
považujeme za udržitelnou. To je jen přesouvání 
problému jinam, do logistiky, a navýšení balastní 
transportované hmotnosti,“ dodává Jan Kanina.

Recyklovatelné monomateriálové balení po-
užívá pro své výrobky například Tesco. „V  pří-
padě že by monomateriálové řešení mělo mít 
 negativní vliv na trvanlivost výrobku, tak prefe-
rujeme řešení, které má u nás označení Amber. 
Takové řešení vychází z  takzvaného RAG listu, 

Foto: Kaufland

Jak na recyklovatelný obal 
v segmentu maso, uzeniny, ryby? 
Najdete na www.svetbaleni.cz.
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Z  hlediska použitých materiálů se nejčastěji 
v  obchodech setkáváme s  obaly z  polypro-
pylenu (PP), polyethylenu (PE) či polyethy-
lentereftalátu (PET) či jejich kombinací. „Obal 
musí především chránit před vnější konta-
minací a  právě k  tomu slouží kombinace růz-
ných plastů, nebo chcete-li polymerů, možná 
je kombinace i  s  papírem či hliníkovou fólií. 
Vrstvy pak mají společně za úkol zabránit 
propustnosti vodních par, plynů či tuků. 
Důležitá je i skutečnost, že také umož-
ňují kvalitní uzavření sáčku, případně 
vaničky pomocí svařovací vrstvy,“ 
říká Jan Kanina. Proti světlu lze 
maso, uzeniny či ryby chránit 
potiskem fólie, ta má pak 
různou prostupnost 
světla. Využít lze nejen 
potisk, ale i  celobarevný 
obal. Takové obaly jsou však 
hůře recyklovatelné.
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obaly, obaly na polokonzervy, semiper-
meabilní uditelné obaly, smršťovací fólie, ter-
moformingové a skinové fólie, to jsou současné 
nástroje pro uspokojení požadavků zákazníka 

při udržení parametrů výrobků,“ uvádí Tomáš 
Lesa. Společnost MP Krásno vyzkoušela 

také obaly pro masné výrobky kombino-
vané s papírem. „Popřípadě se labo-

ratorně hovoří o  obalech na bázi 
škrobů, cukrů, kolagenu nebo 

odbouratelných plastů, ale 
zatím nemáme otesto-

vánu žádnou srovna-
telnou průmyslově 

použitelnou ná-
hradu v  přija-

telné ceně. 

Jsme v tomto hodně aktivní, ale často narážíme 
na skutečnost, že zákazník nechce slevit ze 
svých nároků a  nechce zaplatit více. Ekologie 
bohužel dnes stojí něco více a bohužel i udrži-
telnost je jedním z aspektů, za které si musí zá-
kazník připlatit,“ dodává Tomáš Lesa.
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Výrobci obalového materiálu pro 

čerstvé potraviny se snaží své vý-
robky neustále inovovat. Vzhle-

dem k  udržitelnosti se snaží 
uvádět na trh slabší fólie 

se stejnými nebo i  lep-
šími vlastnostmi a  tím 

omezovat celkové množ-
ství spotřebovaných plastů, 

a tedy i odpadu. Jeden příklad za 
všechny: Obal šetrný k  životnímu 

prostředí pro mleté maso představil 
loni výrobce Maso uzeniny Polička. Jeho 

hlavní výhodou je úspora použitých plastů až 
o 50 % oproti běžné vysoké tvrdé misce s fólií.

Menší balení v  rámci dodavatelského řetězce 
znamená také až o 34 % menší uhlíkovou stopu 
a  výrazně nižší náročnost na logistiku i  počet 
rozvozových aut na českých silnicích. Takový 
způsob vakuového balení navíc přináší o  dva 
dny delší trvanlivost mletého masa a možnost 
zamrazení pro pozdější využití, přičemž balení 
zachovává stejné množství masa jako u  tvrdé 
vaničky, tedy v rozmezí 500 až 1200 g. Balení se 
snadno otvírá, zabere méně místa v chladicích 
pultech a díky vakuovému balení zůstane i déle 
čerstvé (podrobnosti v  případové studii v  SB 
113/2021).

ČASTĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ 
RECYKLOVANÝCH PLASTŮ
Velkou výzvou, především pro potravináře z hle-
diska zajištění a  průkazu vhodnosti obalu pro 
styk s potravinami, je využívání recyklovaných 
materiálů. „Nyní můžeme v praxi hovořit o na-
hrazení například 10 až 30 procenty panenských 
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Snížit množství plastových 
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stupné, hledá například Kaufland. „V rámci naší 
mezinárodní REset plastové strategie máme 
za cíl, že plast se po svém použití nemá stát 
odpadem, ale znovupoužitelným materiá-
lem. Chceme výrazně snížit množství plastu 
použitého ve výrobě i  v  obchodech a  podpo-
řit cirkulární ekonomiku. Sledujeme trendy 
a  konzultujeme možnosti s  našimi dodavateli. 
V současné době jdeme cestou redukce plastů, 
snižování gramáží, omezení barvení plastů a hle-
dání dobře recyklovatelných materiálů,“ říká 
Martina Bočanová.

V  minulosti odstranil těžko recyklovatelné PS 
tácky na obalu kuřecího masa i řetězec Tesco. 
„Nedetekovatelné černé tácky jsme nahradili 
černými tácky, které jsou NIR detekovatelné 
na automatických tříděných linkách, čímž 
jsme udělali další krok směrem k  lepší recy-
klovatelnosti,“ říká Jaroslav Vodáček s  tím, že 
v dlouhodobé strategii Tesco nechce používat 
rozložitelné a  kompostovatelné plasty, které 
se při nesprávném zpracování rozkládají na 
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žlutého kontejneru. V případě, že je obal tvořený 
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se zabýváme delší dobu. Nejdříve pro-
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tloušťkami k zajištění snížení váhy obalu 
po optimalizaci jeho podílu vůči obsahu. 
Následně jsme se zabývali použitím oba-
lových materiálu vhodných k  recyklaci, 
což je dnešní výsledek uvedený v praxi, 
který najdete v obchodech.
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t o

dpadem, 
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lným 
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což je semafor materiálů rozdělených podle 
recyklovatelnosti a určuje preferovaný obalový 
materiál,“ uvádí Jaroslav Vodáček.

Ve větší míře využívat monomateriály, zmen-
šovat potiskované plochy, omezovat zbarvení 
plastů kvůli lepší identifikaci na třídírnách od-
padů a  kvůli lepší recyklovatelnosti se snaží 
i  Kauf land. „O  náhradu a  redukci plastových 

obalů usilujeme, nicméně nahradit plasty 
v oblasti čerstvého masa, ryb, uzenin nebo 

i mlékárenských produktů není jedno-
duché a reálně se stoprocentní ná-

hrada stále nenašla,“ říká Martina 
Bočanová. Přesto ochrana 

životního prostředí a trvalá 
udržitelnost patří k  pri-

oritám firmy. Proto 
řetězec zhruba 

před rokem za-
vedl zásadní 

změnu ve 

svých prodejnách. Hovězí, vepřové a  drůbeží 
maso i uzeniny v čerstvých pultech zákazníkům 
balí do papírového přířezu, produkty s  kostí 
navíc do transparentní tašky. Vrchní část přířezu 
je papírová a  spodní tvoří z  důvodu zamezení 
protečení šťávy tenká fólie. Oba díly lze od sebe 
snadno oddělit a  recyklovat. Podle propočtů 
díky tomu, že maso bez kosti balí pouze do pa-
pírového přířezu, ročně uspoří přibližně 14 tun 
plastu. Snižuje se i spotřeba plastových tašek, 
a to zhruba na třetinu původního objemu. I to je 
další krok, jak splnit cíl, k němuž se Kaufland za-
vázal: do roku 2025 snížit množství plastového 
odpadu nejméně o  20  % a  všechny produkty 
svých privátních značek bude nabízet výhradně 
v obalech z recyklovatelných materiálů.

Slova Martiny Bočanové o  nedostupné 
stoprocentní alternativě k  plastům 

potvrzuje i  Jan Kanina, který upo-
zorňuje i na vstup částečně roz-

ložených plastů do životního 
prostředí: „Ačkoli v oblasti 

plastů vývoj neustále 
pokračuje, zůstává 

zatím nedořešena 
jejich biologická 

r o z l o ž i t e l -
nost. Pro-

zatím se jedná jen o  rozpad na mikročástice, 
mikroplasty, které se ale i nadále pohybují a po-
stupně jsou obsaženy všude na planetě.“ Mož-
ností je podle Jana Kaniny používat moderní, 
nově vyvinuté fólie v nejslabším možném pro-
vedení, případně využívat nových trendů ve vy-
užití například papírových misek, kde je ve styku 
s potravinou použita tenká vrstva fólie, která za-
bezpečí stejné vlastnosti balení jako v součas-
nosti nejpoužívanější PP, případně PET misky. 
„Samozřejmě se snažíme nahrazovat primární 
materiály recyklovanými, ale naše požadavky, 
potřeby a  nároky nejsou tak jednoduché, jako 
je tomu například v  nápojovém průmyslu. My 
zkrátka nemůžeme plasty nahradit sklem, či 
balit jen do recyklovaného PET obalu,“ dodává.

Nové trendy v oblasti balení sleduje také Tesco. 
„Za všechny nové obaly bych jmenoval napří-
klad flowpacky s MAP nebo obaly s kombinací 
papíru a plastu, například Halopaku, kde je od-
nímatelná plastová vrstva na papírovém tácku 
a oba materiály jdou zákazníkům snadno oddělit 
a správně vytřídit. Zde ale zároveň vidíme i riziko, 
že obal nebude správně vytříděný a celkový vý-
sledek bude horší, i když bude využita ve větším 
objemu obnovitelná surovina, a to papír,“ uza-
vírá Jaroslav Vodáček.

Jan Kanina
vedoucí provozně-
-technického 
oddělení
Bidfood

„OBALY MUSÍ ZACHOVAT 
JAKOST I TRVANLIVOST“
Nejdůležitější vlastnosti obalů vycházejí 
z požadavků, jež jsou na ně kladeny. Pri-
márně musí zachovat jakost a  nutriční 
hodnotu potraviny a  prodloužit její 
trvanlivost. Důležitá je rovněž jejich pev-
nost, aby nedošlo k poškození v průběhu 
veškeré manipulace až do doby, kdy je 
potravina vybalena a připravována.

Jaroslav Vodáček
CE lead packaging manager
Tesco

„ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY 
MAJÍ VYSOKOU UHLÍKOVOU STOPU“
V kategorii masa je velmi důležité zachovat jeho čerstvost, 
chuť a vůni a chránit jej před kontaminací. Živočišné výrobky 
mají v  rámci potravin jednu z  nejvyšších uhlíkových stop 
a správně zvoleným obalem můžeme zabránit jeho zbyteč-
nému plýtvání.

Foto: Bidfood
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Svět balení:
Jedním z  klíčových trendů současnosti je 
udržitelnost. Jakým způsobem Lidl ovlivňuje 
dodavatele značkového zboží, aby dodávali 
maximálně recyklovatelné obaly, respektive 
obaly z recyklátu?

Tomáš Myler:
Co se obalů týče, dodavatele značkového zboží 
můžeme ovlivnit poměrně těžko, a  z  tohoto 
důvodu se zaměřujeme především na edukaci. 
Například minulý rok jsme všem našim doda-
vatelům rozeslali speciální manuál, který popi-
soval, jak by měly ideální obaly vypadat, a to po 
stránce recyklovatelnosti, velikosti či obsahu 
recyklátů. Tento manuál zpracovává naše me-
zinárodní centrála v  Německu ve spolupráci 
s mnoha externími odborníky. V další fázi jsme 
pak vyzvali všechny naše dodavatele jiných než 
privátních značek, aby si stanovili vlastní cíle na 
redukci plastů, a  to minimálně tak ambiciózní, 
jako máme my.

Svět balení:
Jde o jedinou možnost, jak působíte na doda-
vatele?

Tomáš Myler:
Dalším způsobem, jak můžeme značkové do-
davatele ovlivnit, je nepřímo přes naše privátní 
výrobky. U nich totiž o obalu rozhodujeme sami 

a mnohdy tím ovlivníme i značkové dodavatele, 
kteří pak své obaly přizpůsobují těm našim. Na-
štěstí v  dnešní době si už většina dodavatelů 
uvědomuje, že udržitelnost je ta správná cesta, 
po které se vydat, a na zlepšení svých obalů pra-
cují i sami.

Svět balení:
Jsou země, kde Lidl působí a kde se udržitelná 
řešení prosazují lépe?

Tomáš Myler:
Udržitelná balení produktů se v rámci Lidlu sna-
žíme prosadit ve všech zemích stejně. Obecně 
lze konstatovat, že západní země pracují na 
udržitelnosti intenzivněji. Ze strany zákazníků 
je totiž po udržitelných produktech a  obalech 
výraznější poptávka.

Svět balení:
Jak už bylo řečeno, obaly můžete jednoznačně 
ovlivnit u několika řad svých privátních značek. 
Jaké jsou hlavní věci, na které se z pohledu cir-
kularity díváte?

Tomáš Myler:
Naším cílem do roku 2025 je snížit množství 
plastových obalů o  20 procent v  porovnání 
s  rokem 2017 a  mít 100 procent obalů privát-
ních značek v co nejvyšší míře recyklovatelných. 
Také jsme se zavázali, že naše privátní obaly 

Tomáš Myler
Lidl Česká republika

Do roku 2025 o 20 % nižší objem plastových obalů a 100 % 
obalů privátních značek recyklovatelných. To jsou 
hlavní cíle společnosti Lidl Česká republika v oblasti 
packagingu a udržitelnosti. „Eliminujeme různé 
bariéry nebo zmenšujeme obaly. Zbavu-
jeme se černých plastů, odstranili jsme 
plastové sleevy, odmítáme metalické 
potisky a  nechceme tmavý pro-
barvený plast,“ říká vedoucí 
firemní komunikace a CSR 
maloobchodního ře-
tězce Tomáš Myler.

„Dodavatelé m
ají

mít s
tejně ambiciózní 

cíle
 na re

dukci 

plastů
 ja

ko m
y“

„Dodavatelům jsme 

ro
zeslali s

peciální m
anuál, 

který popisoval, ja
k by m

ěly 

vypadat id
eální o

baly.“

Jitka Hemolová, 
Stanislav D. Břeň

 stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

budou obsaho-
vat v  průměru 
25 procent recy-
klátů. Samozřejmě in-
tenzivně pracujeme na 
zdokonalení našich obalů, na 
eliminaci různých bariér nebo 
na jejich zmenšení. Zbavujeme 
se černých plastů, které se špatně 
recyklují. Dále jsme odstranili plastové 
sleevy, které v  recyklaci dělají potíže, od-
mítáme metalické potisky, nechceme tmavý 
probarvený plast a podobně. Ale neoptimalizu-
jeme pouze plastové obaly. Mnoho požadavků 
v otázce udržitelnosti máme i na jiné materiály.
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sleevy, které v  recyklaci dělají potíže, od-
mítáme metalické potisky, nechceme tmavý 
probarvený plast a podobně. Ale neoptimalizu-
jeme pouze plastové obaly. Mnoho požadavků 
v otázce udržitelnosti máme i na jiné materiály.
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bezlepkové,  či 
veganské, jsou vý-
razně označeny na 
obalu i  přímo v  prodejně. 
V  obchodech máme připra-
veny i speciální regály, kde spo-
třebitelé najdou potraviny v  bio 
kvalitě. Stále oblíbenější je i veganský 
sortiment, který je v Lidlu zastoupen pod 
naší klimaticky neutrální značkou Vemondo. 
Oblíbené je také Next Level Hack veganské 
mleté, které má přímo na obalu QR kód, jehož 
prostřednictvím kterého zákazníci dozvědí více 
o kompenzaci vzniklých emisí oxidu uhličitého.

Svět balení:
Jaký vnímáte vývoj u sekundárního balení?

Tomáš Myler:
Trendy u  sekundárního balení jsou obdobné 
jako u primárního, a tedy udržitelnost. S tím jde 
ruku v ruce minimalizace obalů, používání recy-
klovaných i recyklovatelných materiálů, materi-
álů s certifikacemi trvalé udržitelnosti, například 
u celulózy už zmiňované FSC a PEFC.

Svět balení:
Ve skladu přijímáte palety různých systémů – 
EUR, CHEP, LPR, IPP. Které z nich jdou také do 
distribuce na prodejny?

Tomáš Myler:
Do prodejen posíláme všechny typy přijíma-
ných palet s  cílem minimalizovat manipulaci 
s nimi. V rámci naší prodejní sítě je několik pro-
dejen, které nejsou schopné přijímat všechny 

typy palet z důvodu jejich velikosti. Jedná se 
o menší atypické prodejny často umístěné 

v centrech měst.

Svět balení:
Stahujete všechny palety 

zpět přes distribuční cen-
tra, nebo si je poolingoví 

partneři odebírají 
přímo na prodej-

nách?

Svět balení:
Jste významným re-
tailerem v  rámci Evropy 
i  České republiky. Jak jed-
noduché, nebo obtížné je pro 
vaše obalové specialisty oriento-

vat se v „ekologických“ meto-
dách balení? Jsou na trhu nebo 

od dodavatelů jednoznačné 
informace o tom, který obal je 

„dobrý“, nebo „špatný“, nebo 
se cesta k  udržitelnému 

obalovému ideálu stále 
hledá?

Tomáš Myler:
Jednoznačné informace to-

hoto typu na trhu nejsou k  dis-
pozici. Dlouhodobě a  intenzivně 

spolupracujeme s  ostatními zeměmi, 
kde Lidl působí, a  mnoha stakeholdery, 

kteří nám radí, provádějí výzkumy a  analy-
zují trh. Vždy se snažíme najít to nejlepší řešení, 
které se v dané oblasti a v dané době nabízí.

Svět balení:
Odhlédneme-li od udržitelnosti, jaké hlavní 
marketingové a komunikační linky na obalech 
sledujete?

Tomáš Myler:
Nad rámec legislativní povinnosti označujeme 
výrobky, které byly vyrobeny nebo jejichž su-
roviny byly získány udržitelným způsobem, ať 
už v oblasti environmentální či sociální. Spolu-

pracujeme s několika mezinárodními certifi-
kačními organizacemi, jejichž loga nesou 

konkrétní výrobky splňující tuto certi-
fikaci. Informace o složení a výživo-

vých hodnotách musí splňovat 
požadavky legislativy. Výrobky 

se složením odpovídajícím 
specifickým potřebám, 

například produkty 
bez laktózy nebo se 

sníženým obsa-
hem laktózy, 

Svět balení:
Které to jsou?

Tomáš Myler:
Například celulóza, kdy chceme používat pouze 
recyklovaný materiál nebo materiál s  certifi-
kací trvalé udržitelnost – FSC, PEFC. Zákazníky 
informujeme přímo na výrobku i  prostřednic-
tvím loga Balíme odpovědně. To značí, že daný 
obal splňuje jednu z  podmínek: je minimálně 
z 80 procent recyklovatelný, obsahuje ale-
spoň 30 procent recyklátu a  je vyroben 
z  alternativního, trvale udržitelného 
materiálu nebo byl minimálně o 10 
procent zredukován.

Svět balení:
Zmínil jste plány do 
roku 2025. Jaký je 
současný stav jejich na-
plňování?

Tomáš Myler:
Například již dnes najdete mnoho 

plastových obalů v oblasti droge-
rie vyrobených stoprocentně z recy-

klátů. To se týká třeba lahví čisticích 
prostředků pod naší privátní 

značkou W5. Již recyklované 
obaly používáme také 

u celulózy.

... Váš partner v paletách

www.herus-palety.cz

Třídění palet

Recyklace palet

Výkup, výroba a prodej palet

Licencované opravy palet

„Na obalu je
 Q

R kód, d
íky 

němuž se zákazníci d
ozvědí 

více o kompenzaci vzniklých 

emisí o
xidu uhlič

ité
ho.“
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inzerce

Tomáš Myler:
Po využití se obalové 

jednotky vrací zpět na dis-
tribuční centra, kde dochází 

k  jejich třídění a  následnému 
zpětnému odběru poolingovými 

partnery. Pro interní picking zboží 
využíváme především vlastní plas-

tové palety, které mají podstatně 
delší životnost než standardní 

dřevěné palety. Jde o  recy-
klovaný a  recyklovatelný 

plast a trend, kterým se 
chceme ubírat.

Svět balení:
V  posledních letech kladete důraz hlavně na 
čerstvost, kterou vaši konkurenti zpochybňují 
a poukazují na množství baleného zboží. Jak to 
v Lidlu vnímáte vy?

Tomáš Myler:
Koncept čerstvosti se týká celé řady kategorií 
a je pro nás klíčová. Naše prodejny zásobujeme 
každý den čerstvým mlékem, sýry, vejci, ovo-
cem a zeleninou, ale také masem. Obaly nejdou 
proti čerstvosti. U masných výrobků využíváme 
moderního balení v ochranné atmosféře MAP, 
která patří mezi nejbezpečnější a nejhygienič-
tější způsoby balení čerstvých potravin. Výrobky 
si dlouho uchovávají maximální čerstvost díky 
sníženému obsahu kyslíku uvnitř balení, který 
zamezuje růstu nežádoucích mikroorganismů. 
Díky balení mají také zákazníci k  dispozici in-
formace o  původu a  obsahu čerstvého masa, 
doporučené době spotřeby i optimálních skla-
dovacích podmínkách.

Foto (2×): Stanislav D. Břeň
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Potenciál digitálních technologií jak v  podobě 
tisku, tak i  laserového výseku stále častěji 

a  úspěšně využívá současný marketing. 
Tomáš Haškovec, ředitel marketingu 

Spokojený pes, tento trend vysvět-
luje: „Rychlost, flexibilita a  nákla-

dovost – to jsou jednoduše 
shrnuté hlavní důvody, proč 

jsme začali využívat digitální 
technologie. Pro malé série, 

případně pro velké série obalů, 
které mají hodně variant, je digitál 

nejlepší volba. Krásnou ukázkou byla 
třeba naše Vánoční limitovaná edice 2021. 

Tisíce kusů, několik variant provedení – ide-
ální ‚krmení‘ pro digitál.“

P

TISK A ZNAČENÍ

Alena Plzáková
category manager
Albi Česká republika

„NĚKOLIK VARIANT 
DISPLEJŮ“
Vzhledem k našemu portfoliu produktů 
bylo použití digitálního tisku, kdy jsme 
vytvořili několik variant displejů, ideální. 
Mohli jsme nabídku lépe zacílit na kon-
krétní zákazníky. Uvítali jsme i možnost 
natištění QR kódu, kterým se zákazníci 
přímo v  prodejně mohou přenést na 
náš YouTube kanál. Oceňujeme, že dis-
pleje lze jednoduchým způsobem složit 
přímo na prodejním místě.

Digitální technologie pro výrobu 
dárkového obalu na Beche-
rovku zužitkovala také společ-
nost Thimm. Obal byl potištěn 
digitálním tiskem a design dotváří 
laserem vyříznuté logo a erb spo-
lečnosti. Výhody digitální tiskové 
technologie nově využívají také 
obaly (podle příchutě chipsů ba-
revně odlišené) na chipsy od společ-
nosti Enjoy Chips. Výhody digitálního 
tisku oslovily i společnost Albi, pro kte-
rou v Thimm pack’n’display vyrobili dis-
pleje v několika tiskových motivech podle 
různých typů her, aby se zákazníci mohli 
v  nabídce produktů dobře orientovat. Díky 
natištěným QR kódům se zákazníci přene-
sou na YouTube kanál Albi, kde 
se mohou inspirovat a  roz-
hodnout při výběru produktů 
přímo v prodejně.

DIGITÁLNĚ TISKNOUT 
JE TRENDY
Podle společnosti S&K Label 
se tiskové digitální stroje 
dále zdokonalují a  stoupá 
i  počet zakázek vhodných 
pro tuto technologii. Zákaz-
níci snižují výrobní dávky, ať 

Digitální tisk 
bez hranic
Digitální tisk je dnes součástí prakticky všech moderních tiskáren 
a úspěšně koexistuje s konvenčním tiskem. Řada dalších výrobců 
v  závislosti na svých zakázkách už dokonce staví své nové 
výrobní programy přímo na digitální výrobě, tedy včetně potisku. 
S digitálem se setkáváme u produkce nejenom etiket a papíru, ale 
i všech typů obalů z hladké i vlnité lepenky.

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Spokojený pes



už z důvodu nižších skladových zásob, 
nebo díky produkci limitovaných sérií 
apod. Tisk na digitálních strojích se 
také zrychluje, tudíž „bod zlomu“, kdy 
se ještě vyplatí digitální tisk, se stále 
posouvá. Dalšími argumenty jsou 
i vysoce přesný soutisk barev a jejich 
ukotvení, vysoké rozlišení, možnost 
tisknout variabilní data nebo efek-
tivní imitace sítotisku.

V  porovnání s  konvenčními 
technologiemi přináší digitální 
tisk i další benefity, především 
v  úsporách nákladů spoje-
ných s  výrobou polymerů, 
minimální strojovou časovou 
náročnost na přípravu a roz-
jezd zakázky, minimální ma-
kulaturu i optimální rychlost 
tisku. Kvalitu digitálního tisku, 
se kterým S&K  Label ve své 
výrobě disponuje, je možné 
posoudit např. u  etikety na 
víno s  názvem Mizoram. 
A protože zakázky na digitálu 
jsou často neopakovatelné 
a „voní“ z nich kreativa a ra-
dost nejen z výsledného pro-
duktu, ale z celého procesu 
tvorby, je to vidět i u těchto 
etiket, na kterých najdeme 
akvarel, ruční písmo i  prů-
vodní text Jana Budaře.

VÝVOJ TECHNOLOGIÍ NEUTICHÁ
K zajímavým technologiím současnosti patří 
např. HP Indigo 35K, se kterým je možné za-
jistit plnohodnotnou zakázkovou produkci 

obalů. Rychlost tisku v  režimu CMYK činí 
3450 archů B2/h. Pro stroj je k dispozici celá 

řada barev včetně speciálních a přímých barev 
(žádané je v segmentu obalů především rozší-

ření o barvy O, V, G). Technologie disponuje pa-
letovým nakladačem s maximální výškou stohu 
85  cm a  dále dvěma šuplíkovými zásobníky, 
které rozšiřují celkovou výšku stohu naloženého 
materiálu až na 145  cm a  umožní nepřetržité 

nakládání materiálu do stroje. Maximální for-
mát archu je 750 × 530 mm, tloušťka 

od 0‚14 do 0‚63  mm. Díky 

Tomáš 
Haškovec
ředitel marketingu
Spokojený pes

„DIGITÁL ZNAČKÁM 
OTEVÍRÁ OBROVSKÉ 
MOŽNOSTI PRO 
ORIGINALITU“
Dodnes mám v  hlavě personalizované 
obaly se jmény našich zákaznic a  přá-
ním k  Mezinárodnímu dni žen. A  jejich 
reakce… Anebo limitovanou edici Spo-
koboxu, kterou jsme laserem doslova 
„pokreslili“ stovkou tlapek. A ‚vykreslili‘ si 
tak i Obal roku. Zkrátka, cokoliv dnes do-
kážeme vymyslet, dokážeme i  vyrobit. 
A to je pro marketéra skvělá situace.

primovací jednotce je HP Indigo 35K 
vhodný na potisk nejen lepenky (až 
450 g/m2), ale také PVC, PP (až 630 g/
m2) a  PET (až 550  g/m2). Není tedy 
nutné používat pro potisk těchto mate-
riálů UV tiskové technologie.

„Díky změnám v posledních měsících 
vzniklo více příležitostí pro řešení 

web-to-print, tisk dárků, balení, 
vytváření ozdobného a  persona-

lizovaného tisku. Xerox proto 
postupně nasazuje technologii 
Adaptive CMYK+ napříč celým 
produkčním portfoliem. Jed-
nou z  posledních novinek je 
rozšíření stávající palety Adap-
tive CMYK+ u stroje Iridesse,“ 
říká Peter Halmo, generální 
ředitel společnosti Xerox pro 
Česko a Slovensko, a dodává: 
„Ke zlaté, stříbrné a bílé barvě 
a  k  čirému efektovému laku 
nově přibyla i  možnost tisku 
speciálním fluorescenčním 
růžovým tonerem.“ Přídavné 
barvy technologie Iride-
sse se nacházejí 
v  5.  a  6.  stanici, 
což umožňuje 
jejich kombinaci 
se standardními 
CMYK složkami 

a  schopnost re-
produkovat i  běžně 

netisknutelné barvy, včetně jejich 
metalických variant.

Peter Halmo připomněl spolupráci 
Xerox a Orifarm Group, která kromě 
ČR působí v  dalších devíti evrop-
ských státech. Aby skupina Orifarm 
získala lepší kontrolu nad celým pro-
cesem přípravy, rozhodla se převést 
výrobu obalů z externího dodavatele 
na vlastní výrobu, čímž zároveň vyře-
šila i přechod na výrobu „on demand“, 
namísto prostorově i nákladově nároč-
nější „in stock“. Hlavním požadavkem 
byla vysoká automatizace přípravy tis-
kových úloh a jejich následná realizace 
(tisk, lakování, výsek a  lepení). Speci-
fikem výroby je High Mix Low Volume 
výrobní sortiment s vysokou mírou růz-
norodosti (obaly, příbalové letáky atd.). 
Volba proto padla na tiskovou technolo-
gii Xerox iGen4. Z hlediska výkonnosti se 
s totožným vybavením podařilo navýšit 
roční produkci ze tří na 12 milionů krabi-
ček, ale i eliminovat ruční zasílání zakázek 
na tiskárnu a snížit náklady.

kových úloh a jejich následná realizace 
(tisk, lakování, výsek a  lepení). Speci-
fikem výroby je High Mix Low Volume 
výrobní sortiment s vysokou mírou růz-
norodosti (obaly, příbalové letáky atd.). 
Volba proto padla na tiskovou technolo-
gii Xerox iGen4. Z hlediska výkonnosti se 
s totožným vybavením podařilo navýšit 
roční produkci ze tří na 12 milionů krabi-
ček, ale i eliminovat ruční zasílání zakázek 
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Foto: HP
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Potenciál digitálních technologií jak v  podobě 
tisku, tak i  laserového výseku stále častěji 

a  úspěšně využívá současný marketing. 
Tomáš Haškovec, ředitel marketingu 

Spokojený pes, tento trend vysvět-
luje: „Rychlost, flexibilita a  nákla-

dovost – to jsou jednoduše 
shrnuté hlavní důvody, proč 

jsme začali využívat digitální 
technologie. Pro malé série, 

případně pro velké série obalů, 
které mají hodně variant, je digitál 

nejlepší volba. Krásnou ukázkou byla 
třeba naše Vánoční limitovaná edice 2021. 

Tisíce kusů, několik variant provedení – ide-
ální ‚krmení‘ pro digitál.“

P

TISK A ZNAČENÍ

Alena Plzáková
category manager
Albi Česká republika

„NĚKOLIK VARIANT 
DISPLEJŮ“
Vzhledem k našemu portfoliu produktů 
bylo použití digitálního tisku, kdy jsme 
vytvořili několik variant displejů, ideální. 
Mohli jsme nabídku lépe zacílit na kon-
krétní zákazníky. Uvítali jsme i možnost 
natištění QR kódu, kterým se zákazníci 
přímo v  prodejně mohou přenést na 
náš YouTube kanál. Oceňujeme, že dis-
pleje lze jednoduchým způsobem složit 
přímo na prodejním místě.

Digitální technologie pro výrobu 
dárkového obalu na Beche-
rovku zužitkovala také společ-
nost Thimm. Obal byl potištěn 
digitálním tiskem a design dotváří 
laserem vyříznuté logo a erb spo-
lečnosti. Výhody digitální tiskové 
technologie nově využívají také 
obaly (podle příchutě chipsů ba-
revně odlišené) na chipsy od společ-
nosti Enjoy Chips. Výhody digitálního 
tisku oslovily i společnost Albi, pro kte-
rou v Thimm pack’n’display vyrobili dis-
pleje v několika tiskových motivech podle 
různých typů her, aby se zákazníci mohli 
v  nabídce produktů dobře orientovat. Díky 
natištěným QR kódům se zákazníci přene-
sou na YouTube kanál Albi, kde 
se mohou inspirovat a  roz-
hodnout při výběru produktů 
přímo v prodejně.

DIGITÁLNĚ TISKNOUT 
JE TRENDY
Podle společnosti S&K Label 
se tiskové digitální stroje 
dále zdokonalují a  stoupá 
i  počet zakázek vhodných 
pro tuto technologii. Zákaz-
níci snižují výrobní dávky, ať 

Digitální tisk 
bez hranic
Digitální tisk je dnes součástí prakticky všech moderních tiskáren 
a úspěšně koexistuje s konvenčním tiskem. Řada dalších výrobců 
v  závislosti na svých zakázkách už dokonce staví své nové 
výrobní programy přímo na digitální výrobě, tedy včetně potisku. 
S digitálem se setkáváme u produkce nejenom etiket a papíru, ale 
i všech typů obalů z hladké i vlnité lepenky.

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Spokojený pes
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od společnosti Krones. Rychlost se pohybuje od 
10 000 do 17 000 kusů za hodinu. Josef Bergl, 
plant director společnosti Stock Plzeň-Božkov, 
říká: „Samotná aplikace etiket se v obecné ro-
vině dělí na aplikaci samolepicích etiket a etiket 
s  ‚mokrým’ lepením, kdy etiketa nabírá lepidlo 
těsně před aplikací na lahev. V  případě samo-
lepicích etiket se nejčastěji řeší vrásky na ma-
teriálu a samotné uhlazení na lahvi. U ‚mokrého’ 
lepení je to potom množství lepidla a centrování 
etikety na lahvi.“

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ PŘEVAŽUJÍ
Při výběru aplikátoru je potřeba vzít v potaz pře-
devším požadovaný takt, tvar, typ (umístění) 
etikety, přesnost aplikace a pochopitelně cenu. 
K současným trendům patří stále vyšší využívání 
robotizace. To ostatně potvrzuje i Martin Snášel, 
manažer konstrukčního a produktového týmu 
společnosti Eprin: „V  současnosti instalujeme 
právě takové námi vyvinuté automatizované 
zařízení ARP (aplikační robotické pracoviště 
– pozn. red.) v několika zemích po celé 
Evropě, ale také v USA a Číně. Z po-
zice integrátora vnímáme, že je čím 
dál větší tlak na univerzálnost 
a  schopnost pojmout více 
typů produkce, ideálně 
bez potřeby zásahu 
obsluhy při pře-

chodu na jiný produkt výroby.“ Automatizace, 
digitalizace a robotizace s využitím potenciálu 
RFID technologie, (např. pro trasování a kont-
rolu u větší produkce) jsou, a zřejmě i budou 
nadále hlavní pilíře produkce ve všech 
oblastech. Martin Snášel doplňuje: 
„Nejnovější řešení máme právě ve 
zmiňovaném řešení ARP, jde 
o  několikrát upgradované 
a  vylepšované řešení ro-
botického pracoviště 
s  tiskárnou, jednot-
kou pro přidání 
silnějšího lepi-
dla a kame-
rami. 

Aplikátory etiket existují ve standardní podobě či speciálně vyvíjené pro náročnější aplikace a nakonfigurované 
pro jakékoliv požadavky zákazníka. Podle náročnosti a efektivity řešení se obvykle odvíjí i jejich cena. K současným 
trendům patří optimalizovaná výkonnost, automatizace, robotizace či propojení s dalšími systémy, včetně ERP.

TECHNOLOGIE

Masová produkce
svědčí automatické 
aplikaci etiket
Jana Žižková

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni
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I když existují ruční typy aplikátorů, hlavní vývoj 
se v současnosti odehrává na poli těch au-

tomatizovaných, které nacházejí své 
uplatnění zejména při masové pro-

dukci. Inteligentní systémy umož-
ňují bezproblémové etiketování 

v  reálném čase s  individuál-
ními daty pro každý zabalený 

výrobek. Aplikátory na našem trhu 
dodává např. Bottling Printing, Eprin, 

Kodys či Leonardo Technology.

Aplikátory dodávají v rámci dodávky i samotní 
výrobci linek. Na výrobních linkách společnosti 
Stock Plzeň-Božkov mají nejčastěji etiketovačky 

I
„TÉMĚŘ REPRODUKCE 
OBRAZU VE 4K“
Jaké jsou trendy při strojní aplikaci? 
Zmínil bych především materiál, kdy 
nám jde do popředí recyklovaný papír 
a jeho modifikace. Trendy je barevnost 
i parciální lakování, které vytvářejí troj-
rozměrné efekty, jež zdůrazňují jed-
notlivé designové prvky, jako jsou linie 
a  kaligrafie. Ilustrace vypadá velice re-
alisticky a  téměř odpovídá reprodukci 
obrazu ve 4K.

Josef Bergl
plant director
Stock Plzeň-Božkov

„RYCHLOST APLIKÁTORU JE 
PODMÍNĚNA KVALITOU ETIKET“
Materiály pro aplikaci obvodových etiket na PET lahve při re-
lativně vysokých rychlostech musí splňovat celou řadu para-
metrů. Záleží na tloušťce fólie, stejné délce každé jednotlivé 
etikety, dokonalé barevnosti, nízkém elektrostatickém náboji, 
pevnosti v tahu, perfektním návinu na dutince, napojení jed-
notlivých etiket na kotouči a podobně. Tím, že jsou etikety re-
lativně tenké – v řádech desítek mikrometrů, je každá odchylka 
od standardu problém, který znamená zastavení stroje a celé 
linky. Ne každý dodavatel umí dodávat etikety v požadované 
kvalitě, vyrobit kvalitní etiketu je skutečné umění.

Zdeněk Váňa
industrial manager
Mattoni 1873
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Foto: Eprin

Naše poslední nasazení je u  zákazníka, který 
se zabývá produkcí dřevěných desek s  vyso-
kým výskytem dřevěného prachu. Robotická 
paže si pomocí několika senzorů a kamer sáhne 
k  tiskárně pro etiketu, kterou pomocí sacích 
prvků nasaje velice přesně na aplikační hlavu.“ 
Poté je etiketa pomocí robotické paže přemís-
těna k dávkovači lepidla a opatřena jeho silnou 
vrstvou. Pomocí kamerových senzorů je pak 
vybrána správná pozice na balení zákazníka, 
kam je etiketa aplikována, popř. jsou pak ještě 
přidány další etikety na dalších pozicích balení.

MOKRÉ APLIKACE V PIVOVARECH
S  lepením etiket za mokra (za studena) mají 
velké zkušenosti především pivovary. Celý pro-
ces etiketování je hodně citlivý a  zásadně ho 
ovlivňují např. rychlost etiketování, vlhkost a tep-
lota lahve, přesný tvar a rozměry etikety, mate-
riál etiket nebo odlepitelnost etiket u vratných 
lahví. Jak aplikace etiket za studena vypadá, vy-
světluje Martina Vajskebrová, manažerka výrob-
ních materiálů a obalů  Plzeňského Prazdroje: 
„Kaseinové nebo hybridní lepidlo o teplotě 
zhruba 28 stupňů Celsia se nanáší pum-
pou na lepidlový válec, ze kterého se 
jemná vrstvička lepidla otlačí na 
paletku. Následně se paletka 
jemně dotkne etikety v  zá-
sobníku a  ta se nalepí 
na paletku, přičemž 
dojde k  přenosu 
lepidla z  paletky 
na etiketu.

Etiketa s  lepidlem je poté odebrána předáva-
cím kotoučem z paletky a za pomocí vačkového 
mechanismu je aplikována na lahev. Po aplikaci 
etikety se etikety ještě  uhladí průchodem přes 
kartáčové stanice.“

Rychlost etiketování se mění podle výkonu 
konkrétní linky a  počtu etiketovaček na 

lince. V případě, že linka obsahuje dvě 
etiketovačky, tak je obvyklá rychlost 

36 000 lahví za hodinu na každé 
z  nich. V  případě jednoho 

etiketovacího aplikátoru 
se dosahuje rychlosti 

45  000–66  000 
lahví za hodinu. 

Aby výsledný

efekt, tedy nalepená etiketa, splňovala všechny 
technické požadavky, jsou jasně definované 
parametry pro všechny složky. U papíru je to na-
příklad plošná hmotnost (gramáž) nebo rozměr 
etiket podle schváleného výkresu.

Důležitá je i nasákavost, tedy za jak dlouho se eti-
keta „zkroutí“ z jednotlivých stran, to určuje, jak je 
schopna přilnout k povrchu lahve. U vratných 
lahví je důležitý parametr smývatelnosti. 
Svou roli hraje i  technologie tisku, pou-
žité barvy či speciální tiskové efekty, 
ale i druh lepidla. Důležitý je i tvar 
etikety, na to je ostatně třeba 
myslet už při tvorbě designu. 
Etiketa např. nesmí mít 
žádné ostré úhly. 

Martina Vajskebrová
manažerka výrobních materiálů a obalů
Plzeňský Prazdroj

„APLIKUJEME UDRŽITELNÉ ETIKETY“
Vedle kvalitních a výkonných aplikátorů jsou pro nás důležité 
i aspekty šetrnosti k životnímu prostředí, proto u většiny piv 
značek Radegast, Kozel, Gambrinus a  Birell používáme pro 
etikety na lahvích recyklovaný papír. Loni jsme takto ušetřili 
271 tun nového papíru, letos recyklátem nahradíme dalších 
352 tun papíru. V průměru 73 procent papíru, jenž používáme 
na etikety, tvoří ten recyklovaný. Každá tuna recyklovatelného 
papíru přitom výrazně přispívá k ochraně životního prostředí, 
snižuje produkci CO2 a ušetří přibližně 17 stromů, 1500 litrů 
ropy, 2‚5 metru čtverečních skládky, 4000 kilowattů energie 
a 28 000 litrů vody.
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od společnosti Krones. Rychlost se pohybuje od 
10 000 do 17 000 kusů za hodinu. Josef Bergl, 
plant director společnosti Stock Plzeň-Božkov, 
říká: „Samotná aplikace etiket se v obecné ro-
vině dělí na aplikaci samolepicích etiket a etiket 
s  ‚mokrým’ lepením, kdy etiketa nabírá lepidlo 
těsně před aplikací na lahev. V  případě samo-
lepicích etiket se nejčastěji řeší vrásky na ma-
teriálu a samotné uhlazení na lahvi. U ‚mokrého’ 
lepení je to potom množství lepidla a centrování 
etikety na lahvi.“

AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ PŘEVAŽUJÍ
Při výběru aplikátoru je potřeba vzít v potaz pře-
devším požadovaný takt, tvar, typ (umístění) 
etikety, přesnost aplikace a pochopitelně cenu. 
K současným trendům patří stále vyšší využívání 
robotizace. To ostatně potvrzuje i Martin Snášel, 
manažer konstrukčního a produktového týmu 
společnosti Eprin: „V  současnosti instalujeme 
právě takové námi vyvinuté automatizované 
zařízení ARP (aplikační robotické pracoviště 
– pozn. red.) v několika zemích po celé 
Evropě, ale také v USA a Číně. Z po-
zice integrátora vnímáme, že je čím 
dál větší tlak na univerzálnost 
a  schopnost pojmout více 
typů produkce, ideálně 
bez potřeby zásahu 
obsluhy při pře-

chodu na jiný produkt výroby.“ Automatizace, 
digitalizace a robotizace s využitím potenciálu 
RFID technologie, (např. pro trasování a kont-
rolu u větší produkce) jsou, a zřejmě i budou 
nadále hlavní pilíře produkce ve všech 
oblastech. Martin Snášel doplňuje: 
„Nejnovější řešení máme právě ve 
zmiňovaném řešení ARP, jde 
o  několikrát upgradované 
a  vylepšované řešení ro-
botického pracoviště 
s  tiskárnou, jednot-
kou pro přidání 
silnějšího lepi-
dla a kame-
rami. 

Aplikátory etiket existují ve standardní podobě či speciálně vyvíjené pro náročnější aplikace a nakonfigurované 
pro jakékoliv požadavky zákazníka. Podle náročnosti a efektivity řešení se obvykle odvíjí i jejich cena. K současným 
trendům patří optimalizovaná výkonnost, automatizace, robotizace či propojení s dalšími systémy, včetně ERP.

TECHNOLOGIE

Masová produkce
svědčí automatické 
aplikaci etiket
Jana Žižková

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

24

I když existují ruční typy aplikátorů, hlavní vývoj 
se v současnosti odehrává na poli těch au-

tomatizovaných, které nacházejí své 
uplatnění zejména při masové pro-

dukci. Inteligentní systémy umož-
ňují bezproblémové etiketování 

v  reálném čase s  individuál-
ními daty pro každý zabalený 

výrobek. Aplikátory na našem trhu 
dodává např. Bottling Printing, Eprin, 

Kodys či Leonardo Technology.

Aplikátory dodávají v rámci dodávky i samotní 
výrobci linek. Na výrobních linkách společnosti 
Stock Plzeň-Božkov mají nejčastěji etiketovačky 

I
„TÉMĚŘ REPRODUKCE 
OBRAZU VE 4K“
Jaké jsou trendy při strojní aplikaci? 
Zmínil bych především materiál, kdy 
nám jde do popředí recyklovaný papír 
a jeho modifikace. Trendy je barevnost 
i parciální lakování, které vytvářejí troj-
rozměrné efekty, jež zdůrazňují jed-
notlivé designové prvky, jako jsou linie 
a  kaligrafie. Ilustrace vypadá velice re-
alisticky a  téměř odpovídá reprodukci 
obrazu ve 4K.

Josef Bergl
plant director
Stock Plzeň-Božkov

„RYCHLOST APLIKÁTORU JE 
PODMÍNĚNA KVALITOU ETIKET“
Materiály pro aplikaci obvodových etiket na PET lahve při re-
lativně vysokých rychlostech musí splňovat celou řadu para-
metrů. Záleží na tloušťce fólie, stejné délce každé jednotlivé 
etikety, dokonalé barevnosti, nízkém elektrostatickém náboji, 
pevnosti v tahu, perfektním návinu na dutince, napojení jed-
notlivých etiket na kotouči a podobně. Tím, že jsou etikety re-
lativně tenké – v řádech desítek mikrometrů, je každá odchylka 
od standardu problém, který znamená zastavení stroje a celé 
linky. Ne každý dodavatel umí dodávat etikety v požadované 
kvalitě, vyrobit kvalitní etiketu je skutečné umění.

Zdeněk Váňa
industrial manager
Mattoni 1873
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FIXACE UDRŽITELNÁ I ESTETICKÁ
Společnost Herbadent používá pro zasílání 
svých medicinálních vín sadu fixací z vlnité le-
penky od společnosti Thimm pack’n’display. 
Lahev se pouze zasune do fixace, která se ná-
sledně z obou stran uzavře přepážkami z vlnité 
lepenky. Přepážky na spodní a  vrchní straně 

OBALY A DESIGN

S
Správně zafixovat produkt v  obalu je občas 

opravdová věda. U průmyslových a nadměr-
ných obalů se uplatňují obvykle fixace 

přímo na míru produktu. Naopak v pře-
pravním balení spotřebitelského sek-

toru a internetových obchodů se 
často dodavatelé zboží uchy-
lují ve svých balicích centrech 

ke standardním řešením. Mani-
pulací a zabezpečením zboží v obalu 

se proto zabývají i společnosti zajišťující 
např. kurýrní služby. Tomáš Lipert, manažer 

kvality a ochrany životního prostředí společ-
nosti DHL, říká: „Jednorázově jsou zdarma k dis-

pozici plastové obaly, 
papírové obálky, 

tuby a  kra-

VNITŘNÍ PROSTOR 
OBALU SE 
NEVYPLATÍ 
PODCEŇOVAT

bice.“ Na trhu roste zájem o  papírové výplně. 
„Papírové výplně ukazují náš pozitivní postoj 
k  přírodě a  zájem o  její udržení a  ponechání 
pro další generace,“ říká Gabriela Fabianová, 
generální ředitelka Raja CZ/SK.  Dále popisuje 
možnosti, jaké trh v tomto směru nabízí, např. 
mačkaný fixační stoprocentně recyklovaný 
papír, spirálová vlákna kraftového papíru nebo 
hedvábný papír.

Jana Žižková
 svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Tomáš Lipert
manažer kvality 
a ochrany životního 
prostředí 
DHL

„MÉNĚ JEDNORÁZOVÝCH 
OBALŮ“
Chceme omezit používání jednorázo-
vých obalů, zejména plastů, a  nahradit 
je postupně opakovaně použitelnými 
řešeními. Tam, kde je požadavek na jed-
norázový obal, tak chceme, aby byl sto-
procentně recyklovatelný. V  letošním 
roce spouštíme pilotní projekt na eko 
obalový materiál, který je nyní ve fázi 
testování.

Foto: DHL

Foto: Raja

V době, kdy většina z nás nejenom kvůli pandemii covid-19 nakupuje stále častěji na internetu a podíly 
přepravovaného zboží všeho druhu stoupají, je nutné při balení nepodceňovat fixaci v podobě výplní, 
mřížek, tvarovek či „jen“ výsypného materiálu. Nesprávným výběrem fixace může často dojít i k nemalým 
finančním ztrátám.
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fixace vytvářejí deformační zóny, 
které pohlcují náraz a chrání lahev 

před poškozením. Balení z  vl-
nité lepenky je udržitelnější 

alternativou běžně použí-
vaných polystyrenových 
fixací.

Od téže společnosti pou-
žívá zasilatelské obaly s mi-

nimalistickým designem 
v  kombinaci s  digitálním 

tiskem i  český výrobce kos-
metiky Iuvenio. Pro komfort při 

zavírání a otevírání obalu je krabička 
(vyráběná ve třech velikostech kvůli va-

riabilitě produktů) vybavena integrovanou 
lepicí a odtrhovací páskou. Vnitřní část je čistě 
v  bílém provedení a  doplňuje ji vnitřní textový 
potisk s poděkováním zákazníkovi. Fixace, vyvi-
nutá na míru různým tvarům a rozměrům zasíla-
ných výrobků, se poskládá do tvaru harmoniky, 
a  vloží se do zasilatelské krabice. Shora pro-
dukty fixuje digitálně potištěná kartička z vlnité 
lepenky, která navíc svým sdělením může zákaz-
níka při rozbalování zásilky příjemně překvapit.

JAK IDENTIFIKOVAT NÁRAZ
Společnost Alza využívá pro individuální 
ochranu jednotlivých výrobků v  zakázce pře-
devším bublinkovou fólii nízké gramáže. A pro 

vyplnění prostoru mezi jednotli-
vými výrobky, v  případě potřeby, 
výplňové polštářky. Obě položky 
jsou sice z  plastového materiálu, 
ale i  u  nich již dochází k  inovacím 
v podobě využití recyklovaných či 
biologicky odbouratelných plastů. 
Například u  privátní značky Alza 
Power je vnitřní sáček vyrobený 

z  kukuřičného škrobu a  je roz-
pustný ve vodě.

Plastové výplňové polštářky 
mají tu výhodu, že při přepravě 
a  skladování materiálu před 
spotřebou zabírají minimální 
prostor. K  jejich naplnění vzdu-
chem dochází až těsně před po-
užitím na balicí lince. Následně 

i u zákazníka po jejich propíchnutí 
vzniká minimum recyklovatelného 

odpadu. „V Alze se balení rozhodně 
nepodceňuje,“ říká Michal Ondomiši, 

donedávna ředitel logistiky Alza.cz, 
a  pokračuje, „baliči na skladech dostá-

vají pravidelná školení o  deformačních 
zónách balíků a  o  tom, jak správně zboží 

uvnitř krabice zafixovat.“ Fixační, a ostatně 
i další obalové materiály společnost každo-

ročně tendruje tak, aby stále sledovala vyvíjející 
se situaci na trhu. V uplynulých měsících firma 

Gabriela 
Fabianová
generální ředitelka 
CZ/SK, Raja

 „VÝBĚR FIXACE 
VYPOVÍDÁ O POSTOJI 
K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ“
Ne každý si uvědomuje, že i  zafixování 
námi zasílaného zboží může být pro-
jevem určitého postoje k  životnímu 
prostředí. Určitě bych tedy doporučila 
zamyslet se před koupí výplňového ma-
teriálu nad nabídkou a  rozhodnout se, 
zda více zainvestovat a působit seriózně 
a zároveň vyjádřit svůj postoj k ochraně 
životního prostředí, nebo zvolit klasic-
kou, většinou levnější variantu fixačního 
materiálu.

Foto: Alza

Foto: Thimm pack’n’display

např. testovala lepenkové transportní obaly na 
televize, které by měly ochránit rohy televizorů, 
anebo identifikátory nárazu. Nalepí se na tele-

vizi, a pokud spadne anebo zaznamená nějaký 
náraz, identifikátor na nálepce zčervená. 
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FIXACE UDRŽITELNÁ I ESTETICKÁ
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svých medicinálních vín sadu fixací z vlnité le-
penky od společnosti Thimm pack’n’display. 
Lahev se pouze zasune do fixace, která se ná-
sledně z obou stran uzavře přepážkami z vlnité 
lepenky. Přepážky na spodní a  vrchní straně 

OBALY A DESIGN

S
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toru a internetových obchodů se 
často dodavatelé zboží uchy-
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ke standardním řešením. Mani-
pulací a zabezpečením zboží v obalu 

se proto zabývají i společnosti zajišťující 
např. kurýrní služby. Tomáš Lipert, manažer 

kvality a ochrany životního prostředí společ-
nosti DHL, říká: „Jednorázově jsou zdarma k dis-

pozici plastové obaly, 
papírové obálky, 

tuby a  kra-
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in), které mají ve své nabídce přímo i dodavatelé 
konstrukčního softwaru. Plug in pak usnadňují 
propojení práce konstruktéra a grafika, například 
v platformě Adobe Illustrator.

Při vývoji obalů se lze setkat s nepřeber-
ným množstvím softwarových apli-

kací, které se liší svými možnostmi 
a  pochopitelně i  cenou. Svět 

konstrukčního softwaru je 
prostě nesmírně roz-

sáhlý a jinak se pracuje 
při vývoji plastového 

či skleněného obalu, kde 
konstruktér upřednostňuje 

práci s  plnohodnotnými 3D 
CAD aplikacemi typu Solid Work, 

Inventor, Catie apod., nemluvě o roz-
šíření do oblasti grafiky s 3D renderin-
gem v podobě Maya či Cinema, a jinak 
při konstrukci obalů z  lepenek. Roz-
sah článku pochopitelně nedokáže 
pojmout všechny aspekty, pojďme 
se tedy podívat alespoň na něko-
lik nových trendů a na některé up-
grady, které mohou letos využívat 
vývojáři z kartonážního průmyslu.

Většina programů určených na 
konstrukci krabic je vektorového 
charakteru, ale již před časem se 
ukázalo, že především kvůli marketingu 
je potřeba i  ve virtuální realitě pracovat 
s grafikou či přímo s balenými předměty. To lze 
řešit buď pomocí importu/exportu dat z dalších 
programů, či různými zásuvnými moduly (plug 

Konstrukci obalů bez softwaru si dnes už neumíme představit. Podobně jako u  jiných počítačových aplikací 
dochází při příležitosti nových upgradů někdy k menším, a někdy naopak i k zásadnějším změnám a doplněním 
tak, aby vyhovovaly maximálně všem požadavkům na moderní konstrukci obalů. Inovace jsou zaměřeny 
hlavně na snazší ovládání, větší portfolio možností, lepší kompatibilitu dat s dalším softwarem a pochopitelně 
i na propojení s cloudem.

P

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: GetSet

CO MAJÍ SPOLEČNÉ NOVÉ UPGRADY?
K vlastní konstrukci obalů se nejčastěji po-
užívají produkty typu ArtiosCAD (Esko), 
EngView Package Designer, ImpactCAD, 
Kasemake, Picador a další. U všech nových 
upgradů lze zaznamenat řadu společných 
trendů. Pokračující tendencí je rozšiřování 
parametrických knihoven obalů, ať již vy-
cházející z knihovny FEFCO (primárně ur-
čeno pro výrobce krabic z vlnité lepenky), 
tak ECMA (primárně určeno pro sklá-
dačkáře). Novějším trendem je rozšiřování 
parametrických konstrukcí displejů (POS/
POP). V případě nových verzí EngView vý-
vojáři dokonce produkt nabízejí ve verzi 
pro displejáře zvlášť. ArtiosCAD naopak 
umožňuje dokoupení dalších konstrukcí 

– na tento „e-shop“ se uživatel lehce 
dostane při připojení na internet 
z programu ze záložky File. Zajímavé 
je, že přitom všechny programy tím, 
že jsou tvořeny jednotlivými moduly, 
mají parametrický modul, takže je 
možné si při případném rozšiřování 
knihoven zparametrizovat příslušné 
konstrukce přímo na pracovišti a za-

darmo. Nicméně tím, že parametri-
zace není jednoduchá, a navíc je často i velmi 
časově náročná, většina firem této možnosti 
nevyužívá a spíše vyvíjí tlak na rozšiřování kniho-
ven vývojáři.
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VYLEPŠENÍ 
KOMUNIKACE 
A DŮRAZ NA 
VIZUALIZACI
ArtiosCAD v.21 vylepšil, zjedno-
dušil a urychlil i komunikaci ohledně 
dat, která jsou využívána k  výpočtu. 
Nově jsou sloučeny do jednoho infor-
mačního menu údaje o  typech, délkách, 
můstkování atd. konstrukčních linek (sekací, 
rýhovací, perforovací a mnohé další čáry), ve-
likostech a typu archu a výpočtu hrubé a čisté 
plochy. Tedy údaje, které velice urychlí zna-
lost případného odpadu, ať již v délkových 
jednotkách, či procentech. Metadata 
mohou být extrahována přímo z  de-
signu podle potřeby pro systémy 
MIS/ERP. A  práce s  daty a  vý-
počty je vylepšena i  u  plug 
in Cape pack, která se 
vy užívá k  optimalizaci 
paletizace či jiného 
způsobu ložení. 
Zde byly např. vy-
lepšeny přesnosti 
přepravních nákladů. Při 
konstrukci zde došlo k  ně-
kterým preferencím hladin, 
snazší je práce s  dynamickým 
měřítkem, ve 3D je vylepšena barev-
nost os s  odpovídající indikací pro 3D 
přesun duplikování či otočení.

Stále dochází k  vylepšování vizualizace. Mno-
hem realističtěji působí ryly v různých materiá-
lech. Vizualizace společně s grafikou, konstrukcí 
a  3D se dále dosahuje i  za pomoci zásuvných 
modulů pro rozšíření programů typu Illustrator 
či Photoshop, tedy již dobře známým Studio 
Toolkit (For Boxes, For Labels, For Flexibles, For 
Shrink Sleeves). S  modely je dále možné pra-
covat ve Visualiser. Tato samostatná aplikace 

Jaké jsou 
novinky v CAD 
konstrukčních 
aplikacích

Foto: ArtiosCAD

Pokračuje i  vylep-
šená rozšiřující verze 
SW packGate, která 
umožňuje poskytování 
parametrických knihoven na 
online platformě, tím pomáhá 
koncovým zákazníkům vytvářet 
sobě na míru přizpůsobené obaly 
a displeje. Zákazníci mohou vidět design, 
včetně struktury materiálu v  realistickém 
3D modelu, který jim dává velmi dobrou před-
stavu o tom, jak vypadá konečný produkt. Tuto 
část produkčního workflow by měl v nejbližší bu-
doucnosti ocenit segment e-commerce, neboť 
je ji možné využívat i v systému W2P.

K nejznámějším Arden SW patří produkt Impact 
CAD.  Ve verzi uvedené na trh v  loňském roce 
opět každého zaujme rozšíření knihoven jako 
u konkurenčních produktů. Do katalogu Impact 
Standards Catalogue bylo přidáno více než 180 
nových parametrických vzorů, takže zde nyní 
uživatel může jednoduchým způsobem praco-
vat s  cirka 800 konstrukčními vzory. Tím však 
vylepšení nekončí. Jen namátkově – došlo opět 
k vylepšení možností grafických vizualizací v ná-
vaznosti na Adobe Illustrator, rozšířily se i mož-
nosti exportu/importu dat, především směrem 
k 3D (Mezi nově přidané formáty souborů patří 
.STP,.JT,.OBJ,.PLY,.STL). Výrazně se zlepšila 
rychlost a snadnost sestavování vícedílných 3D 
modelů. Došlo i k upgradu modulu Layout Esti-
mator, takže nyní může uživatel rychleji získat 
veškerá dostupná data spojená s optimalizací 
na archu, která se obvykle řeší v souvislosti s ví-
ceprodukcí. Samozřejmostí je, že rozšířené vý-
sledky analýz lze snadno a rychle vyexportovat 
např. do MS Excel a tam je dále zpracovávat.

může být využívána jak 
pro PC, tak pro MAC.  Vý-

hodou je pak ještě kvalitnější 
vizualizace, protože Visualiser 

dokáže vytvářet efekty typu reliéfní, 
horké nebo studené ražby, matové, 

perleťové, lesklé či parciální lakování apod. 
Náhledy jsou pak natolik věrné, že mohou 

v tomto směru i ušetřit náklady na tzv. wet proof, 
tedy skutečný nátisk.

Silným nástrojem je Store Visualiser. 
Pomocí tohoto nástroje lze umís-

tit obal včetně grafiky přímo na 
pult regálu v prodejně (kromě 

jiného disponuje i  celou 
řadou knihoven sku-

tečných layoutů růz-
ných řetězců). Lze 

postupně načítat 
i  různé typy grafiky, 

různá umístění apod. 
tak, aby klient měl možnost 

si vybrat pro sebe to nejzajíma-
vější řešení.

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍ 
KOMUNIKACE ČI VYUŽITÍ 

V E-COMMERCE
I u nové verze EngView Package Designer v7 jsou 
klasické knihovny rozšířeny především o zpara-
metrizované displeje a  nechybí ani knihovna 
nábytku (primárně vytvořená pro voštiny), která 
se nejčastěji uplatňuje na veletrzích či výsta-
vách. Před koncem roku společnost předsta-
vila i nabídku v podobě 7.3.13 EngView Package 
& Display Designer Suite pro MAC a  PC.  Tyto 
nejnovější verze jsou kompatibilní i s nejnovější 
verzí Adobe Illustrator 2022 a s novým macOS 
Monterey verze 12, tedy s  produkty, které byly 
představeny na světových trzích teprve v říjnu 
loňského roku.

„Svět k
onstru

kčního softw
aru

 

je nesmírn
ě ro

zsáhlý a jin
ak se 

pra
cuje při v

ývoji p
lasto

vého 

či skleněného obalu a jin
ak při 

konstru
kci o

balů z le
penek.“

Foto: packGate
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hlavně na snazší ovládání, větší portfolio možností, lepší kompatibilitu dat s dalším softwarem a pochopitelně 
i na propojení s cloudem.

P

Jana Žižková
svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: GetSet

CO MAJÍ SPOLEČNÉ NOVÉ UPGRADY?
K vlastní konstrukci obalů se nejčastěji po-
užívají produkty typu ArtiosCAD (Esko), 
EngView Package Designer, ImpactCAD, 
Kasemake, Picador a další. U všech nových 
upgradů lze zaznamenat řadu společných 
trendů. Pokračující tendencí je rozšiřování 
parametrických knihoven obalů, ať již vy-
cházející z knihovny FEFCO (primárně ur-
čeno pro výrobce krabic z vlnité lepenky), 
tak ECMA (primárně určeno pro sklá-
dačkáře). Novějším trendem je rozšiřování 
parametrických konstrukcí displejů (POS/
POP). V případě nových verzí EngView vý-
vojáři dokonce produkt nabízejí ve verzi 
pro displejáře zvlášť. ArtiosCAD naopak 
umožňuje dokoupení dalších konstrukcí 

– na tento „e-shop“ se uživatel lehce 
dostane při připojení na internet 
z programu ze záložky File. Zajímavé 
je, že přitom všechny programy tím, 
že jsou tvořeny jednotlivými moduly, 
mají parametrický modul, takže je 
možné si při případném rozšiřování 
knihoven zparametrizovat příslušné 
konstrukce přímo na pracovišti a za-

darmo. Nicméně tím, že parametri-
zace není jednoduchá, a navíc je často i velmi 
časově náročná, většina firem této možnosti 
nevyužívá a spíše vyvíjí tlak na rozšiřování kniho-
ven vývojáři.
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S Stěžejní úlohou primárních 
obalů léků je jejich doko-

nalá ochrana před vli-
vem vnějších faktorů, 

které mohou odstartovat 
jejich rozklad. Nároky na oba-

lový materiál jsou proto vysoké. 
Dalším oříškem, který musí výrobci 

hlavně u  léčiv rozlousknout, jsou zá-
konné normy týkající se informací uvádě-

ných na obalech.

POKROK V MEZÍCH ZÁKONA
S  ohledem na přísné normy nelze u  obalů ve 
farmacii každoročně očekávat převratné no-
vinky. Neznamená to ovšem, že by se v tomto 
odvětví z hlediska vývoje nic nedělo. „V posled-
ních letech pozorujeme velké pokroky v rozvoji 
analytických metod, a  s  tím související zpřís-
nění specifikačních limitů ze strany regulačních 
úřadů. Rozkladné produkty mohou i ve velmi 
malém množství vést k  určitým zdravot-
ním rizikům, zvlášť pokud jsou užívány 
pravidelně. Výrobci obalových ma-
teriálů sledují tyto trendy a aktuali-
zují svou nabídku, aby vyhověli 
rostoucím požadavkům far-
maceutických společ-
ností,“ popisuje Pavel 
Šebek, ředitel oddě-
lení vývoje ve společ-
nosti Zentiva. A pokračuje: 
„Vzhledem k  přísné regulaci 
ale není ve farmacii seznam po-
volených obalových materiálů příliš 
dlouhý. Obaly se liší složením, počtem 
a mocností polymerních vrstev. V závis-
losti na struktuře a  kompozici vykazují různou 
prostupnost kyslíku a vody. Výzkum nových ma-
teriálů a vylepšování těch stávajících neustále 
pokračuje.“ Dobrým příkladem jsou například 
blistry, které ve své dutině obsahují absorbenty.

V  podobném duchu se vyjadřuje i  Radek Saj-
vera, předseda představenstva společnosti 
Rapeto, který zmiňuje, že ekologie se v součas-

Obaly pro kosmetický a zejména pak farmaceutický průmysl podléhají tvrdé regulaci. Nicméně i v těchto průmys-
lových odvětvích jsou patrné trendy, jako jsou šetrnost či cirkularita obalových řešení.

nosti skloňuje ve všech pádech, což je princi-
piálně v  pořádku, ale omezujícím faktorem je 
legislativa, která definuje ochranu produktu ve 
vztahu k  vlhkosti, světlu a  době použitelnosti, 
která u doplňků stravy bývá dva roky. „Na jedné 
straně tedy stojí chuť výrobců balit produkty 
ekologicky s  možností následné 100% recyk-
lace obalů, na straně druhé jsou materiálové 
možnosti, které ovlivňují a  definují především 
výrobci obalových materiálů. Rozhodně se ale 
možnosti a nabídka rok od roku zlepšuje a věřím, 
že v  dohledné době budeme mít k  dispozici 
obaly, které rovnici přání/možnosti a  nabídka/
legislativa vyřeší,“ říká.

ZAOSTŘENO NA VELIKOST
Jedním ze směrů, jímž se farmaceutický a kos-
metický průmysl na cestě k udržitelnosti ubírá, 

je velikost obalů. „Balení do obalů větších, než 
je samotný produkt, je snad už definitivně 

za námi,“ věří Juraj Karczub, majitel spo-
lečnosti Farmacia Care. Pavel Šebek 

zase poukazuje na význam veli-
kosti blistrů: „Tablety by měly 

být umístěny těsně, aby se 
optimalizovalo množství 

spotřebovaného ma-
teriálu a  omezil prostor 

potřebný pro skladování. 
Navíc z  technických důvodů 

se společnosti snaží ve výrobním 
závodě používat pouze několik ve-

likostí blistrů.“ Zároveň vyzdvihuje, že 
velikost krabičky je důležitá jak z  hlediska 

výrobce a  dodavatele, tak distributora a  uži-
vatele: „Kompaktní krabičky se snadno skladují 
a  přepravují, proto bylo vynaloženo velké úsilí 
na eliminaci odpadu zahušťováním tablet. V pří-
padě produktů používaných v  dlouhodobých 
terapiích jsou nabízena větší balení pro snížení 
odpadu papíru.“

I Soňa Remová, produktová manažerka společ-
nosti Vitar, upozorňuje na větší balení, která při-
spívají ke snížení zbytkových odpadů: „Tohoto 
trendu si můžeme všimnout například u kosme-

tických přípravků. Kromě toho je celkem běžné, 
že u některých produktů, jako jsou šampony či 
tekutá mýdla, jsou k mání objemnější náhradní 
balení, která slouží k  doplnění menších balení 
originálních.“

Ve spojitosti s kosmetikou se mluví také o opě-
tovném použití obalů. Podle Petry Javorkové 
z marketingu společnosti M + H, Míča a Harašta, 
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„Refill
 skleněné kelím

ky 

na krémy spotře
bite

l 

zatím
 neocenil 

a poptá
vka je

 nízká.“

Rastislav 
Dvorčák
obchodní oddělení
Tlačiareň Bardejov

„HNEDÁ LEPENKA 
JE NA ÚSTUPE“
V trendoch pre krabičky na kozmetické 
prípravky hlavne prírodného charak-
teru pozorujem základnú zmenu, a  to 
ústup od hnedej lepenky. Tá v minulosti 
dominovala z laických dôvodov, tým že 
vizuálne pôsobí eko, naturálne a  viac 
udržateľne. V  prípade ofsetovej tlače 
však neponúka rovnaké možnosti vy-
farbenia ako biele materiály a  dizajnéri 
mali viac zviazané ruky. Zákazníci už 
častejšie siahajú po bielych lepenkách 
a  prémiových bezdrevných kartónoch. 
Nepovažujú ich za menej eko, obmed-
zilo sa laminovanie BOPP fóliou aj par-
ciálne lakovanie UV lakom. Do popredia 
sa dostáva slepotlač, metalická razba, 
prípadne atypické konštrukcie.
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jde ale mnohdy spíše o  marketingové lákadlo 
než o  skutečný ekologický přínos. „Přeprava 
a vymývání vrácených obalů představují znač-
nou zátěž, nadměrnou spotřebu vody, a navíc 
i  ztrátu záruky hygienické nezávadnosti pro-
duktů,“ vyjmenovává.

Další úhel pohledu na opakované využití obalů 
připojuje Marián Fendek, ředitel společnosti 
Cosmonde, která poskytuje smluvní výrobu 
a  vývoj kosmetiky: „Z  důvodu udržitelnosti 
vstoupily na trh takzvané refill skleněné kelímky 
na krémy. Zatím to ale vypadá, že je koncový 
uživatel neumí ocenit a poptávka po nich je pra-
malá.“ Dále uvádí, že se ale naopak zvyšuje po-
ptávka po airless lahvích, v nichž jsou přípravky 
uchovávány bez přístupu vzduchu a vnitřní sys-
tém obalu umožní využít v maximální míře pří-
pravek, který déle vydrží, nedegraduje a snadno 
se aplikuje. Cena těchto obalů je ale vyšší než 
u klasických lahviček.

RADIKÁLNÍ ODTUČŇOVACÍ KÚRY 
NEŽÁDOUCÍ
Z trhu unisono zaznívá, že plast hraje u obalů 
stále prim, i když se začínají používat i další ma-
teriály. „Plasty budou u obalů pravděpodobně 
ještě dlouho nejpoužívanějším materiálem. 
Nyní je patrný trend jejich ztenčování, ale vý-
sledek nebývá vždy optimální. Lahvička, která 
podstoupí radikální plastovou odtučňovací 
kúru, může mít dopad ‚minimálně‘ na spotře-
bitelské vnímání produktu nebo značky,“ říká 
Juraj Karczub.

Další postřeh připojuje Ondřej Šereda, key ac-
count manager společnosti Mark Distri: „Stále 
se hledají alternativy plastů, jako jsou papír, sklo 
nebo kov. Jenže některé z těchto materiálů jsou 
těžké, tudíž drahé logisticky a  následně i  ná-
kladné z hlediska recyklace, jako kupříkladu sklo, 
nebo jako v případě papíru nejsou vhodné pro 
všechny textury produktů. Co se týče plastů, 
aktuálně vidíme trend využívání recyklovaných 
plastů nebo plastů, které se lépe recyklují.“ 
I Marián Fendek poukazuje na to, že pokud jde 
o  primární obaly, do kosmetického průmyslu 
nově pronikají další materiály, kupříkladu dřevo 

a papír. „Tyto suroviny ale nikdy svojí funkčností 
a čistotou nemohou nahradit plasty. Z hlediska 
udržitelnosti se vracíme zpátky ke sklu a k hliní-
kovým obalům, obzvlášť v pánské kosmetice jde 
o velký trend,“ podotýká.

Když je řeč o  plastech, je nutné zdůraznit, že 
i tento materiál prochází určitými proměnami, 
jak naznačuje Pavel Šebek: „Ekologická šetrnost 
farmaceutických obalových materiálů je kom-
plexní problém. Přestože se základní složení 
materiálů výrazně nezměnilo, jejich výrobci 
hodně investují do technologických vylepšení. 

I drobná zlepšení se počítají
Způsobů, jak se výrobci z  oblasti farmacie 
a  kosmetiky snaží snížit negativní vliv obalů 
na životní prostředí, je mnoho. „V  naší firmě 
ctíme heslo ‚s láskou k lidem, s úctou k přírodě‘, 
proto se snažíme volit obaly v souladu s touto 
filozofií. Pokud je to možné, upřednostňujeme 
lokální dodavatele. Používáme papírové obaly 
s  FSC certifikací, která je zárukou, že papír 
pochází výhradně z  odpovědných zdrojů. 
A postupně na ně i tuto informaci přidáváme 
v  podobě loga,“ objasňuje Petra Javorková 
(M + H, Míča a Harašta) a připojuje informaci 
o  inovativních obalech z  travnatého papíru, 
které mají připravené pro chystané novinky: 
„Při výrobě tuny obyčejného papíru se spotře-
buje velké množství chemikálií a šest tisíc litrů 
vody, zatímco zpracování toho travnatého je 
zcela bez chemie a vyžaduje necelých deset 
litrů vody. A ještě k tomu vypadá krásně. Proto 
se na něj do budoucna určitě zaměříme.“

Také společnost Vitar při vývoji produktové 
řady Vitar Eko Friendly myslela na zanechání 
co nejnižší uhlíkové stopy. Řada zatím čítá 
devět produktů, další se připravují. „Jejich 
krabička je ze stoprocentního recyklovatel-
ného materiálu, je zbavena veškerých nad-
bytečných povrchových úprav a  k  potisku 
se používají ekologicky šetrné barvy. Kapsle 
uvnitř krabičky nejsou baleny do blistrů, ale do 

ekologicky šetrných papírových sáčků, které 
zanechávají minimum zbytkového obalu,“ vy-
jmenovává Soňa Remová a doplňuje, že mají 
v plánu postupně upravovat i obaly u ostat-
ních řad svých produktů.

Ondřej Šereda (Mark Distri) zase uvádí, že 
u  řasenek a  laků na nehty značek Catrice 
a  essence začínají používat recyklované 
plasty. „A produkty značky Ben & Anna jsou 
všechny v obalech bez plastu,“ připojuje.

Stejně jako ke svým produktům na přírodní 
bázi se snaží ve firmě Rapeto přistupovat 
i k obalům. „Sledujeme vývoj plastových dóz 
z rostlinných surovin a očekáváme jednovrst-
vou, stoprocentně recyklovatelnou fólii na 
sáčky splňující požadované bariérové vlast-
nosti. Jsou ale věci, které dokážeme ovlivnit 
sami, a tak jsme například jako výplň sekun-
dárních přepravních a  e-shopových obalů 
začali používat papírovou vlnu z nepotřebné 
kartonáže od surovin či obalů. Investovali 
jsme do řezačky, a dokážeme tak zpracová-
vat svůj odpadový materiál přímo na místě 
bez potřeby dalšího převozu. Připravujeme 
také edukační video ‚Vraťte ho zpátky do hry‘, 
které bude naše zákazníky inspirovat k opě-
tovnému využití kartonáže, v níž k nim dorazí 
naše výrobky,“ vysvětluje Radek Sajvera.

Jedno z jednodušších řešení, které začali vy-
užívat ve společnosti Zentiva, popisuje Pavel 
Šebek: „Zavedli jsme například tenčí hliníkové 
fólie. Ačkoli to nelze považovat za průlomové, 
reálně jsme zaznamenali výrazné snížení 
množství využitého materiálu.“

Ve společnosti Farmacia Care se zabývají 
myšlenkou začít redukovat sekundární obaly 
a příbalové letáky u několika produktů, u nichž 
si to lze dovolit. „Spolu s  výrobci obalových 
materiálů hledáme nové cesty zejména pro 
produkty v plastových obalech,“ dodává Juraj 
Karczub.

Přestože nikdo nezpochybňuje snahy vést co 
nejekologičtější obalové hospodářství, je také 
třeba využívat zdravý rozum. „Existují nové 
materiály, takže můžeme mít tuby z cukrové 
třtiny, pilin, slámy i papíru. Z mnoha důvodů 
se jim vyhýbáme. Bereme totiž v  potaz ko-
nečný dopad na tyto přírodní zdroje i původ 
materiálu, který se nejčastěji dováží z Brazílie 
a  Číny. Dopad dopravy na životní prostředí 
je tudíž zbytečně velký,“ zdůrazňuje Marián 
Fendek (Cosmonde) a dodává: „Na ekologič-
nost obalu se lze dívat z mnoha úhlů pohledu, 
tím nejjednodušším je být lokální a umírněný 
v designu.“
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V  současnosti se nejvíce používají plastové 
obaly s libovolným procentem recyklátu (PCR). 
„Tento trend se z  pohledu ochrany životního 
prostředí zdá nejmoudřejší. Neplatí ale, že více 
je lépe. Vysoký podíl recyklátu ovlivňuje vlast-
nosti i vzhled obalu a není ani dlouhodobě udr-
žitelný. Kvůli vysoké poptávce stoupá jeho cena 
a zhoršuje se dostupnost, benefity obsahu 100 
procent PCR jsou malé, 25 až 30procentní podíl 
PCR je naprosto v pořádku. Obaly se za účelem 

Jedním z  příkladů může být blistrový obal vy-
robený z  plastu na bázi biomasy, který před-
stavila jedna firma v Japonsku. Nová jsou také 
řešení s  papírem potaženým nepropustnou 
vrstvou nebo PVC fóliemi s přísadami, díky nimž 

je materiál biologicky odbouratelný.“ Jak dále 
upozorňuje, hlavním používaným obalovým 
materiálem jsou stále PVC, PVDC, u blistrů hliník 
a HDPE nebo sklo u lahví. Výběr materiálu závisí 
na typu výrobku a na jeho stabilitě.

Foto:  Cardbox Packaging

Juraj Karczub
majitel
Farmacia Care

„ZMĚNA K NEPOZNÁNÍ“
Vítězný grafický návrh obalu se pod tíhou 
legislativy často mění téměř k  nepo-
znání. Zvětšovat skládačku kvůli tiskové 
ploše lze jenom omezeně. Elegantním 
řešením je sendvičová etiketa, která si 
poradí s legislativou i v několika jazycích.
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vstoupily na trh takzvané refill skleněné kelímky 
na krémy. Zatím to ale vypadá, že je koncový 
uživatel neumí ocenit a poptávka po nich je pra-
malá.“ Dále uvádí, že se ale naopak zvyšuje po-
ptávka po airless lahvích, v nichž jsou přípravky 
uchovávány bez přístupu vzduchu a vnitřní sys-
tém obalu umožní využít v maximální míře pří-
pravek, který déle vydrží, nedegraduje a snadno 
se aplikuje. Cena těchto obalů je ale vyšší než 
u klasických lahviček.

RADIKÁLNÍ ODTUČŇOVACÍ KÚRY 
NEŽÁDOUCÍ
Z trhu unisono zaznívá, že plast hraje u obalů 
stále prim, i když se začínají používat i další ma-
teriály. „Plasty budou u obalů pravděpodobně 
ještě dlouho nejpoužívanějším materiálem. 
Nyní je patrný trend jejich ztenčování, ale vý-
sledek nebývá vždy optimální. Lahvička, která 
podstoupí radikální plastovou odtučňovací 
kúru, může mít dopad ‚minimálně‘ na spotře-
bitelské vnímání produktu nebo značky,“ říká 
Juraj Karczub.

Další postřeh připojuje Ondřej Šereda, key ac-
count manager společnosti Mark Distri: „Stále 
se hledají alternativy plastů, jako jsou papír, sklo 
nebo kov. Jenže některé z těchto materiálů jsou 
těžké, tudíž drahé logisticky a  následně i  ná-
kladné z hlediska recyklace, jako kupříkladu sklo, 
nebo jako v případě papíru nejsou vhodné pro 
všechny textury produktů. Co se týče plastů, 
aktuálně vidíme trend využívání recyklovaných 
plastů nebo plastů, které se lépe recyklují.“ 
I Marián Fendek poukazuje na to, že pokud jde 
o  primární obaly, do kosmetického průmyslu 
nově pronikají další materiály, kupříkladu dřevo 

a papír. „Tyto suroviny ale nikdy svojí funkčností 
a čistotou nemohou nahradit plasty. Z hlediska 
udržitelnosti se vracíme zpátky ke sklu a k hliní-
kovým obalům, obzvlášť v pánské kosmetice jde 
o velký trend,“ podotýká.

Když je řeč o  plastech, je nutné zdůraznit, že 
i tento materiál prochází určitými proměnami, 
jak naznačuje Pavel Šebek: „Ekologická šetrnost 
farmaceutických obalových materiálů je kom-
plexní problém. Přestože se základní složení 
materiálů výrazně nezměnilo, jejich výrobci 
hodně investují do technologických vylepšení. 

I drobná zlepšení se počítají
Způsobů, jak se výrobci z  oblasti farmacie 
a  kosmetiky snaží snížit negativní vliv obalů 
na životní prostředí, je mnoho. „V  naší firmě 
ctíme heslo ‚s láskou k lidem, s úctou k přírodě‘, 
proto se snažíme volit obaly v souladu s touto 
filozofií. Pokud je to možné, upřednostňujeme 
lokální dodavatele. Používáme papírové obaly 
s  FSC certifikací, která je zárukou, že papír 
pochází výhradně z  odpovědných zdrojů. 
A postupně na ně i tuto informaci přidáváme 
v  podobě loga,“ objasňuje Petra Javorková 
(M + H, Míča a Harašta) a připojuje informaci 
o  inovativních obalech z  travnatého papíru, 
které mají připravené pro chystané novinky: 
„Při výrobě tuny obyčejného papíru se spotře-
buje velké množství chemikálií a šest tisíc litrů 
vody, zatímco zpracování toho travnatého je 
zcela bez chemie a vyžaduje necelých deset 
litrů vody. A ještě k tomu vypadá krásně. Proto 
se na něj do budoucna určitě zaměříme.“

Také společnost Vitar při vývoji produktové 
řady Vitar Eko Friendly myslela na zanechání 
co nejnižší uhlíkové stopy. Řada zatím čítá 
devět produktů, další se připravují. „Jejich 
krabička je ze stoprocentního recyklovatel-
ného materiálu, je zbavena veškerých nad-
bytečných povrchových úprav a  k  potisku 
se používají ekologicky šetrné barvy. Kapsle 
uvnitř krabičky nejsou baleny do blistrů, ale do 

ekologicky šetrných papírových sáčků, které 
zanechávají minimum zbytkového obalu,“ vy-
jmenovává Soňa Remová a doplňuje, že mají 
v plánu postupně upravovat i obaly u ostat-
ních řad svých produktů.

Ondřej Šereda (Mark Distri) zase uvádí, že 
u  řasenek a  laků na nehty značek Catrice 
a  essence začínají používat recyklované 
plasty. „A produkty značky Ben & Anna jsou 
všechny v obalech bez plastu,“ připojuje.

Stejně jako ke svým produktům na přírodní 
bázi se snaží ve firmě Rapeto přistupovat 
i k obalům. „Sledujeme vývoj plastových dóz 
z rostlinných surovin a očekáváme jednovrst-
vou, stoprocentně recyklovatelnou fólii na 
sáčky splňující požadované bariérové vlast-
nosti. Jsou ale věci, které dokážeme ovlivnit 
sami, a tak jsme například jako výplň sekun-
dárních přepravních a  e-shopových obalů 
začali používat papírovou vlnu z nepotřebné 
kartonáže od surovin či obalů. Investovali 
jsme do řezačky, a dokážeme tak zpracová-
vat svůj odpadový materiál přímo na místě 
bez potřeby dalšího převozu. Připravujeme 
také edukační video ‚Vraťte ho zpátky do hry‘, 
které bude naše zákazníky inspirovat k opě-
tovnému využití kartonáže, v níž k nim dorazí 
naše výrobky,“ vysvětluje Radek Sajvera.

Jedno z jednodušších řešení, které začali vy-
užívat ve společnosti Zentiva, popisuje Pavel 
Šebek: „Zavedli jsme například tenčí hliníkové 
fólie. Ačkoli to nelze považovat za průlomové, 
reálně jsme zaznamenali výrazné snížení 
množství využitého materiálu.“

Ve společnosti Farmacia Care se zabývají 
myšlenkou začít redukovat sekundární obaly 
a příbalové letáky u několika produktů, u nichž 
si to lze dovolit. „Spolu s  výrobci obalových 
materiálů hledáme nové cesty zejména pro 
produkty v plastových obalech,“ dodává Juraj 
Karczub.

Přestože nikdo nezpochybňuje snahy vést co 
nejekologičtější obalové hospodářství, je také 
třeba využívat zdravý rozum. „Existují nové 
materiály, takže můžeme mít tuby z cukrové 
třtiny, pilin, slámy i papíru. Z mnoha důvodů 
se jim vyhýbáme. Bereme totiž v  potaz ko-
nečný dopad na tyto přírodní zdroje i původ 
materiálu, který se nejčastěji dováží z Brazílie 
a  Číny. Dopad dopravy na životní prostředí 
je tudíž zbytečně velký,“ zdůrazňuje Marián 
Fendek (Cosmonde) a dodává: „Na ekologič-
nost obalu se lze dívat z mnoha úhlů pohledu, 
tím nejjednodušším je být lokální a umírněný 
v designu.“
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použití co nejméně plastů ztenčují, potažmo 
se doporučují obaly z jednoho typu materiálu, 
které jsou snadno tříditelné a recyklovatelné,“ 
popisuje Marián Fendek.

VÍTĚZÍ STŘÍDMOST A NEOTŘELÝ DESIGN
Snaha o maximální šetrnost se promítá i do po-
vrchových úprav obalů a  designu. „Již dlouho 
se na přední příčce drží minimalistická grafika, 
k níž se nyní připojuje i ta tradiční. Zaujmout jen 

pomocí fontu a obrázku je ale čím dál složi-
tější,“ vysvětluje Libor Miloševský, jednatel 

společnosti Cardbox Packaging, a  zá-
roveň dodává, že hladká lepenka 

nabízí nepřeberné možnosti zu-
šlechťování, jako jsou slepo-

tisk, debossing, ražba fólií, 
parciální a efektové laky 

aj. Jak dále uvádí, čím 
dál častěji se obje-

vují kartonové 
obaly, které 

se materiálově snaží evokovat přírodní vzhled 
jako například kraftový karton.

„Je zde samozřejmě také trend nejen přírodní 
vzhled evokovat, ale doopravdy tyto materiály 
používat. Většinou se jedná o  materiály cer-
tifikované, kompostovatelné, ale v  první řadě 
recyklovatelné. Hlavním pravidlem je nemísit 
různé druhy obalových materiálů, a pokud ano, 
umožnit jejich separaci. Rovněž je kladen důraz 
na celkovou minimalizaci spotřeby materiálu, 
což vede ke zmenšování obalů. Oblíbeným 
prvkem u  kartonových obalů se rovněž staly 
například okénka bez fólie,“ vyjmenovává Libor 

Miloševský.

Minimalistický design je sice trendem, 
ale obal musí i zaujmout. „Volíme 

sice čistý design s  použi-
tím nízkého počtu 

barev, ale záro-
veň usilu-

jeme o maximální vizibilitu v místě prodeje, takže 
se snažíme, aby byl neotřelý. Proto například vy-
užíváme na obalech veterinárních produktů Pet 
Health Care fotografie zvířat a u doplňků stravy 
Red Health Care zase fotografie výrazných a za-
jímavých lidí,“ říká Juraj Karczub a zdůrazňuje, že 
design je vždy ovlivněn legislativními požadavky.

Že není po grafické stránce obal zrovna jedno-
duché vyřešit, potvrzuje i Pavel Šebek: „Množství 
informací je přesně dáno příslušnými směrni-
cemi. Každá krabička léku musí obsahovat zá-
kladní informace jako název přípravku, název 
a  dávku léčivé látky, způsob podání, datum 

spotřeby nebo číslo šarže. Grafika by měla 
rozlišovat i různé síly stejného léku, i když 

užití příliš mnoha různých barev se ne-
doporučuje.“ Boj s omezeným pro-

storem na obalech řeší výrobci 
i propojením s online světem. 

„Tam, kde to jde, se sna-
žíme najít co nejvýstiž-
nější krátké informace 

o  použitých surovinách 
a  jejich účincích. A  využí-

váme i odkaz na naše webové 
stránky,“ říká Radek Sajvera.

I Pavel Šebek zmiňuje, že pro mladší pa-
cienty je dobré na obal přidat QR kód, který 

zprostředkuje podrobné informace o  pro-
duktu. „Pro speciální skupiny, například starší 
populaci, je také důležité nabídnout snadné 

otevírání obalu nebo deblisteraci a správnou ve-
likost písma na krabičce a v příbalovém letáku,“ 
dodává.

„SERIALIZACE BYLA NEJVĚTŠÍ 
VÝZVOU POSLEDNÍCH LET“
Jednou z největších výzev posledních let byla pro farmaceu-
tický průmysl serializace. Každá krabička prodávaná v EU má 
v současnosti individuální kód, který umožňuje její sledování 
od továrny až po konečné prodejní místo, například lékárnu. To 
bylo zavedeno v reakci na stále častější padělání léků. Kromě 
požadovaných údajů – názvu léku, dávce, data spotřeby nebo 
čísla šarže – jsou na krabičkách již vytištěna dávkovací sché-
mata, která vyplní lékárníci. To zvyšuje bezpečnost pacientů 
a pomáhá k pravidelnému užívání, což je v poslední době stále 
diskutovanější problém.

Pavel Šebek
ředitel oddělení vývoje
Zentiva

Jak na recyklovatelný obal v oblasti 

farmacie a kosmetickém průmyslu?

Najdete na www.svetbaleni.cz.
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Na jednej strane stáli ekologickí nadšenci, 

ktorí sa tešili na prvé vrátené fľaše, na dru-
hej strane vystresovaní obchodníci, 

ktorí sa obávali, ako budú narýchlo 
lepiť cenovky s  výškou zálohy. 

Spustenie zálohovania plas-
tových fliaš a  plechoviek 

od Nového roka však 
nenaplnilo predstavy ani 

jednej skupiny. Ešte v  po-
lovici januára bolo v mnohých 

predajniach nemožné nájsť fľaše 
s logom „Z“, ktoré označuje obaly pa-

triace do systému zálohovania.

Na slovenský trh sa každý rok dostane približne 
miliarda PET fliaš a zhruba 345 milionov plecho-
viek. Triedeným zberom sa darí vyzbierať asi 
62 % fliaš, pri plechovkách štatistika neexistuje. 
Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že zálohova-
nie je oveľa účinnejšie. Vďaka nemu sa do sys-
tému vráti viac ako 90 % fliaš, a tak sa výrazne 
redukuje množstvo voľne pohodeného odpadu 
v prírode. To sú dáta, ktoré stáli na začiatku slo-
venskej snahy o čistejšie prostredie a lepšie trie-
denie odpadu z nápojov.

VYCHYTÁVANIE DETAILOV
Napriek tomu, že ide o  projekt obrovských 
rozmerov, na jeho prípravu mali zúčastnené 

strany dva roky, ktoré na-
vyše poznačila pandémia. 
Spustiť zálohovanie sa poda-
rilo načas. Nezaobišlo sa to však 
bez menších či väčších zmätkov. 
„Viackrát sa zákazníci pokúšali vrátiť 
obaly bez príslušného označenia „Z“. Stroj 
ani naši zamestnanci tieto obaly neprevzali. 
Zákazníci ich však na pobočkách nechali, čo 
spôsobilo vyťaženie predajní,“ opisuje marke-
tingový manažér spoločnosti Terno real estate 
Marek Koštrna.

Coop Jednote Slovensko meškajú do-
dávky niektorých automatov do pre-
dajní, ktoré sa chceli do zálohovania 
zapojiť dobrovoľne. „Zakontraho-
vali sme ich hneď po verifikač-
nom procese Správcu, ale 
dodávatelia automatov, 
s ktorými sme v inten-
zívnom kontakte, 
nám avizovali, 
že čelia logi-
stickým

Slovensko sa pridalo k odvážnym krajinám, ktoré sa rozhodli zvýšiť triedenie obalov z nápojov zálohovým systémom. 
PET fľaše a plechovky sa od januára vracajú späť do obchodov. Keďže platí prechodné obdobie, v predajniach sa 
zálohované aj nezálohované obaly budú objavovať až do konca júna. Spotrebitelia tak môžu byť spočiatku zmätení 
a musia si zvyknúť na to, čo patrí do žltého kontajnera a čo môžu priniesť späť do predajne, aby dostali nazad svoj 
záloh vo výške 15 centov za jeden obal s označením „Z“.

REVOLÚCIA 
ZÁLOHOVANIA 
PRICHÁDZA 
POMALY
Tatiana Kapitánová

svetbaleni@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Tovar&
Predaj
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použití co nejméně plastů ztenčují, potažmo 
se doporučují obaly z jednoho typu materiálu, 
které jsou snadno tříditelné a recyklovatelné,“ 
popisuje Marián Fendek.

VÍTĚZÍ STŘÍDMOST A NEOTŘELÝ DESIGN
Snaha o maximální šetrnost se promítá i do po-
vrchových úprav obalů a  designu. „Již dlouho 
se na přední příčce drží minimalistická grafika, 
k níž se nyní připojuje i ta tradiční. Zaujmout jen 

pomocí fontu a obrázku je ale čím dál složi-
tější,“ vysvětluje Libor Miloševský, jednatel 

společnosti Cardbox Packaging, a  zá-
roveň dodává, že hladká lepenka 

nabízí nepřeberné možnosti zu-
šlechťování, jako jsou slepo-

tisk, debossing, ražba fólií, 
parciální a efektové laky 

aj. Jak dále uvádí, čím 
dál častěji se obje-

vují kartonové 
obaly, které 

se materiálově snaží evokovat přírodní vzhled 
jako například kraftový karton.

„Je zde samozřejmě také trend nejen přírodní 
vzhled evokovat, ale doopravdy tyto materiály 
používat. Většinou se jedná o  materiály cer-
tifikované, kompostovatelné, ale v  první řadě 
recyklovatelné. Hlavním pravidlem je nemísit 
různé druhy obalových materiálů, a pokud ano, 
umožnit jejich separaci. Rovněž je kladen důraz 
na celkovou minimalizaci spotřeby materiálu, 
což vede ke zmenšování obalů. Oblíbeným 
prvkem u  kartonových obalů se rovněž staly 
například okénka bez fólie,“ vyjmenovává Libor 

Miloševský.

Minimalistický design je sice trendem, 
ale obal musí i zaujmout. „Volíme 

sice čistý design s  použi-
tím nízkého počtu 

barev, ale záro-
veň usilu-

jeme o maximální vizibilitu v místě prodeje, takže 
se snažíme, aby byl neotřelý. Proto například vy-
užíváme na obalech veterinárních produktů Pet 
Health Care fotografie zvířat a u doplňků stravy 
Red Health Care zase fotografie výrazných a za-
jímavých lidí,“ říká Juraj Karczub a zdůrazňuje, že 
design je vždy ovlivněn legislativními požadavky.

Že není po grafické stránce obal zrovna jedno-
duché vyřešit, potvrzuje i Pavel Šebek: „Množství 
informací je přesně dáno příslušnými směrni-
cemi. Každá krabička léku musí obsahovat zá-
kladní informace jako název přípravku, název 
a  dávku léčivé látky, způsob podání, datum 

spotřeby nebo číslo šarže. Grafika by měla 
rozlišovat i různé síly stejného léku, i když 

užití příliš mnoha různých barev se ne-
doporučuje.“ Boj s omezeným pro-

storem na obalech řeší výrobci 
i propojením s online světem. 

„Tam, kde to jde, se sna-
žíme najít co nejvýstiž-
nější krátké informace 

o  použitých surovinách 
a  jejich účincích. A  využí-

váme i odkaz na naše webové 
stránky,“ říká Radek Sajvera.

I Pavel Šebek zmiňuje, že pro mladší pa-
cienty je dobré na obal přidat QR kód, který 

zprostředkuje podrobné informace o  pro-
duktu. „Pro speciální skupiny, například starší 
populaci, je také důležité nabídnout snadné 

otevírání obalu nebo deblisteraci a správnou ve-
likost písma na krabičce a v příbalovém letáku,“ 
dodává.

„SERIALIZACE BYLA NEJVĚTŠÍ 
VÝZVOU POSLEDNÍCH LET“
Jednou z největších výzev posledních let byla pro farmaceu-
tický průmysl serializace. Každá krabička prodávaná v EU má 
v současnosti individuální kód, který umožňuje její sledování 
od továrny až po konečné prodejní místo, například lékárnu. To 
bylo zavedeno v reakci na stále častější padělání léků. Kromě 
požadovaných údajů – názvu léku, dávce, data spotřeby nebo 
čísla šarže – jsou na krabičkách již vytištěna dávkovací sché-
mata, která vyplní lékárníci. To zvyšuje bezpečnost pacientů 
a pomáhá k pravidelnému užívání, což je v poslední době stále 
diskutovanější problém.

Pavel Šebek
ředitel oddělení vývoje
Zentiva

Jak na recyklovatelný obal v oblasti 

farmacie a kosmetickém průmyslu?

Najdete na www.svetbaleni.cz.
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Foto: Martin Mašín
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problémom – nedostatku vodičov v ka-
miónovej doprave, surovinovej kríze, 
nedostatku čipov aj covidu-19,“ vysvetľuje 
riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty Slo-
vensko Branislav Lellák.

Okrem toho zaregistrovali komplikácie pri do-
dávkach vriec a plomb od Správcu zálohového 
systému, ktoré mali byť dodané v  minulom 
roku. Ako pokračuje, tiež sa im stalo, že zákaz-
níci chceli vracať nezálohované obaly z dôvodu 
slabej vzdelávacej kampane o  zálohovaní zo 
strany Správcu zálohového systému. „Edukáciu 
spotrebiteľov výrazne supluje náš personál in-
tenzívnou komunikáciou so zákazníkmi,“ dopĺňa.

Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a  komunikáciu 
Správcu zálohového systému Lucia Morvai ho-
vorí, že narazili na drobné technické nedostatky, 
ale so všetkým si vedeli v spolupráci s partnermi 
poradiť a  nájsť riešenie. „Máme za sebou len 
prvé týždne ostrej prevádzky, systém zatiaľ fun-
guje z pohľadu zákazníka, čo je dôležité – zálo-
homaty aj ručné skenery odoberajú zálohované 
obaly a odmietajú tie nezálohované. Celá práca 
sa začína najmä teraz. Až reálne fungovanie zá-
lohového systému ukáže, kde sú slabiny, ktoré 
treba riešiť,“ vysvetľuje.

Správca zachytil zopár prípadov, keď výrobca 
uviedol na trh zálohované obaly nápojov, ktoré 
neboli u  neho registrované. Distribútor – ob-
chodník má zo zákona povinnosť požiadať vý-
robcu, aby sa preukázal potvrdením o registrácii 
obalov v zálohovom systéme a distribuovať len 
preukázateľne registrovaný zálohovaný obal. 
„Ak výrobca povinnosť splnenú nemá, distri-
bútor bezodkladne túto skutočnosť nahlási 
Správcovi. Výrobca porušuje zákon aj zmluvu 
so Správcom, ak uvádza na trh obal, ktorého 
registrácia nie je ukončená,“ tvrdí Lucia Morvai.

POSTUPNÉ SPÚŠŤANIE SYSTÉMU
Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, 
ktoré sú balené v  plastových fľašiach či ple-
chovkách a majú objem 0‚1 až 3 litre. Výnimkou 
sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov 
a  alkoholických nápojov s  obsahom alkoholu 
viac ako 15 %. Výška zálohu bola stanovená na 
15 centov a obchodník ho musí uvádzať odde-
lene od ceny produktu na cenovke i na poklad-
ničnom bloku. Zákazník môže zálohovanú PET 
fľašu či plechovku vrátiť v  ktoromkoľvek ob-
chode, ktorý obaly vykupuje, bez ohľadu na to, 
kde ju kúpil. Avšak vrátený záloh môže minúť iba 
v prevádzke, kde fľaše vrátil.

Výrobcovia a dovozcovia nápojov mohli uvádzať 
nezálohované obaly na trh do konca januára, 
obchodníci ich môžu predávať do konca júna. 
Prechodné obdobie spôsobilo, že v januári ne-
bolo pre spotrebiteľa ľahké nájsť zálohované 
obaly, ktoré sú označené písmenom „Z“. Situá-
cia by sa mala meniť, keď jednotliví obchodníci 
dopredajú zásoby nápojov, ktorých obaly sa ne-
zálohujú, ale patria do žltých kontajnerov.

Lucia Morvai hovorí, že od spustenia systému sa 
k 27. januáru vyzbieralo takmer 70 000 zálohova-
ných obalov a toto číslo bude rásť tak, ako budú 
na pultoch pribúdať obaly s označením „Z“ a tex-
tom zálohované. Branislav Lellák predpokladá 
plný nábeh zálohovania pred Veľkou nocou. 

„V  našom 
centrálnom 
sklade sme v ja-
nuári zaznamenali 
naskladnenie niek-
torých druhov nápojov 
v  zálohovaných obaloch. 
Po vypredaní zásob v predaj-
niach sa tak postupne objavia 
priamo v prevádzkach Terno a Kraj,“ 
uvádza Marek Koštrna.

Spoločnosť Budiš sa na zálohovanie pripra-
vovala niekoľko mesiacov a výrobky s označe-
ním „Z“ vyrába už od decembra minulého roka. 
Keďže obchodníci dopredávajú zásoby, prvé 
nápoje v  zálohovaných obaloch značky sa na 
pultoch obchodov objavili v druhej polovici ja-
nuára. „Niektoré obchodné siete zálohovanie 
odkladajú a nezálohované produkty plánujú do-
predávať čo najdlhšie. Je však potrebné pove-
dať, že väčšina trhu sa snaží na nový zálohovací 
systém prejsť čo najskôr,“ myslí si riaditeľ nealko 
segmentu spoločnosti Budiš Juraj Slaninka.

Zatiaľ je ešte priskoro predpovedať, ako nový 
systém, ktorý si vyžaduje pri nákupe zaplatiť 
záloh a po vypití nápoja vrátiť obal do obchodu, 
ovplyvní spotrebiteľské správanie. Niektorí zá-
kazníci sa môžu rozhodnúť, že obaly nevrátia 
a  prídu o  záloh, ďalších to môže aspoň spo-
čiatku odradiť od nákupu takýchto nápojov. 
„Môže dôjsť k miernemu poklesu predaja nápo-
jov v PET fľašiach a plechovkách. Veríme však, 
že tieto obaly už na uliciach a v prírode voľne po-
hodené neuvidíme,“ konštatuje Marek Koštrna. 
Budiš má vo svojom portfóliu hlavne minerálne 
vody a Juraj Slaninka si myslí, že pre pozitívne 

zdra-
v o t n é 
účinky nie 
je možné ich 
len tak jedno-
ducho vymeniť za 
pitnú vodu z  vodo-
vodu. „V  tomto prípade 
treba myslieť aj na obsah 
a nielen obal daného nápoja,“ 
hovorí.

SYSTÉM POTREBUJE TISÍCKY 
ODBERNÝCH MIEST
Na začiatku januára bolo pripravených takmer 
dvetisíc odberných miest po celom Slovensku. 
„Povinne zapojené prevádzky, ktoré majú pre-
dajnú plochu väčšiu ako 300 metrov štvorco-
vých, sú zapojené všetky, teda približne 1100 
predajní, zvyšok tvoria menšie predajne zapo-
jené do odberu dobrovoľne,“ vysvetľuje Lucia 
Morvai. Ako pokračuje, podľa predbežných ana-
lýz by ideálna odberná sieť mohla zahŕňať celý or-
ganizovaný trh a časť neorganizovaného trhu, čo 
je sieť približne 6000 odberných miest. „Zahus-
tenie odbernej siete je dôležitou úlohou a mnohí 
obchodníci avizujú, že chcú svoje prevádzky po-
stupne zapájať, aby vyšli v  ústrety zákazníkom 
a nestratili konkurenčnú výhodu,“ dopĺňa.

Viacerí menší predajcovia, ktorí sa nemusia za-
pojiť do systému zálohovania, sa obávajú odlivu 
nakupujúcich. Ak im neposkytnú možnosť vrá-
tiť zálohované obaly, ich kroky logicky povedú 
do väčších predajní, kde fľaše a  plechovky ni-
elen vrátia, ale môžu si pohodlne urobiť aj ďalší 
nákup. Zriadiť výkupové miesto si však vyžaduje 
od obchodníkov nemalé investície. Ak tak urobiť 
musia alebo sa pre to rozhodnú dobrovoľne, na 
výber majú tri možnosti, ako môžu zálohované 
obaly od spotrebiteľov zbierať.

Prvým spôsobom výkupu obalov je automati-
zovaný zber cez takzvané zálohomaty. Druhou 
možnosťou je ručný zber v obchodoch, kde sa 
predpokladá odber približne 70 až 200 kusov 
denne. V takejto prevádzke má obsluha ručný 
skener s malou tlačiarňou, ktorá kupón za vrá-
tené obaly vytlačí. Možný je aj spôsob poloau-

PRÍBEH FĽAŠE
Výrobca uvádza na trh fľašu nápoja 
a  súčasne ju registruje do centrálneho 
systému, kde za ňu platí záloh. Fľašu 
predá obchodníkovi, ktorý mu zaplatí 
okrem ceny aj záloh. V tomto momente 
sa výrobcovi vrátili všetky zálohy, ktoré 
zaplatil centrálnemu systému. Obchod-
ník predáva fľašu spotrebiteľovi, ktorý za 
ňu zaplatí cenu a záloh, čím sa maloob-
chodníkovi vracajú zálohy, ktoré pred-
tým zaplatil výrobcovi. Spotrebiteľ vypije 
nápoj a ak chce získať zaplatený záloh, 
fľašu vracia do obchodu. Obchodník je 
v tomto momente v mínuse, lebo musel 
vyplatiť záloh a  prevziať prázdnu fľašu. 
Fľašu však posiela centrálnemu sys-
tému, ktorý mu uhradí zálohy vyplatené 
spotrebiteľovi a  manipulačný poplatok 
ako odmenu za manipuláciu s obalom. 
Správca prázdne fľaše odovzdá recyk-
lačnému zariadeniu. Recyklátor obaly 
spracuje a výrobca môže materiál použiť 
v nových fľašiach a plechovkách.

Foto: Tovar&
Predaj
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inzerce

tomati-
zovaného 

zberu, kde sa 
využíva ručný 

skener a  zároveň 
kompaktor – špeciá-

lne vyvinuté zariadenie, 
ktoré obal po odobratí st-

lačí. Pri ručnom zbere s pomo-

cou skeneru nesmie obchodník zabudnúť na to, 
že obaly sa preberajú nestlačené a nestlačené 
sa aj prepravujú. V prípade automatizovaného 
zbierania obalov zálohomat dokáže obaly roz-
triediť na plastové fľaše a plechovky a stlačiť.

PREDAJNE SA PRIDÁVAJÚ AJ DOBROVOĽNE
Aj keď ide o  povinnosť navyše a  zavedenie 
nového systému stojí nemalé úsilie, výkonný 
riaditeľ spoločnosti Tomra Collection Slova-
kia Roman Postl hovorí, že od obchodníkov 
prichádzajú informácie o  aktívnom záujme 
a ústretovom prístupe k systému. „Svedčí o tom 
napríklad to, že niekoľko retailerov a  reťazcov 
spustilo po dohode so Správcom zálohového 
systému pilotné projekty ešte pred oficiálnym 
spustením systému, aby si zákazníci a zamest-
nanci mohli na systém zvyknúť,“ vysvetľuje.

„Keďže ide o  dosť veľkú zmenu, ktorá prináša 
aj nemalé investičné náklady do obstarania 
technológie, postoj obchodníkov sa mohol 

spočiatku zdať ako neistý či rozpačitý. No 
postupom času a s rastúcim záujmom ve-

rejnosti o ekologické riešenia sa situácia 
začala meniť a aj menší obchodníci, 
ktorí nemajú zákonnú povinnosť, 

nás stále viac oslovujú a  chcú sa do 
systému zálohovania zapojiť dobrovoľne,“ 

vysvetľuje Ladislav Procházka, riaditeľ slo-
venskej pobočky spoločnosti Envipco. Ako po-
kračuje, cena zariadení na výkup obalov je pre 
obchodníkov, prirodzene, mimoriadne dôležitý 
parameter. „Nie je prekvapivé, že spočiatku bola 
najčastejšou otázka, aké najlacnejšie zariadenia 
ponúkame. Myslím si však, že čas a  správanie 
spotrebiteľa nás presvedčí aj o komplexných rie-
šeniach, kde už budú rozhodovať iné parametre 
– či už rýchlosť spracovania, pomer veľkosti au-
tomatu k zhutneniu obalu a podobne,“ dopĺňa.

Ladislav Procházka uvádza, že aj malé prevád-
zky pochopili, že ak zákazník nebude u  nich 

môcť vrátiť zálohovaný obal, tak jednoducho 
prídu o veľkú časť svojich tržieb. „Dnešný spo-
trebiteľ je veľmi náročný, pričom sa dá predpo-
kladať, že z pohľadu pohodlnosti pôjde a bude 
peniaze míňať tam, kde mu vrátia jeho vopred 
zaplatenú zálohu,“ dodáva.

Z  2100 predajní združených v  obchodnom 
systéme Coop Jednota sa do zálohovania po-
stupne zapojí takmer 1300. Z toho vo viac ako 
900 prevádzkach bude nainštalovaný automat 
a takmer 400 predajní bude využívať ručný zber. 
Legislatívna povinnosť zálohovať sa týka 321 pre-
dajní, ostatné predajne sa zapoja dobrovoľne. 
„Na prípravu a vybudovanie odberných miest na 
zálohovanie investuje maloobchodná sieť Coop 
Jednota približne 15 milionov eur,“ približuje Bra-
nislav Lellák. Zber obalov prebieha vo všetkých 
predajniach Terno a Kraj, pričom tie menšie vy-
užívajú ručný zber. Podľa Mareka Koštrnu sa cel-
kové investície súvisiace so zberom nápojových 
obalov vyšplhali na 3‚4 miliona eur.

Náklady by sa však mali obchodníkom v dlhodo-
bom horizonte vrátiť cez manipulačný poplatok. 
Ten dostávajú od Správcu ako odmenu za to, že 
sa so zberom zálohovaných obalov namáhajú. 
V tomto roku je vo výške 0‚02 centa pri plnoau-
tomatizovanom a poloautomatizovanom zbere 
a 0‚015 centa pri ručnom zbere .

ZÁLOHOVANÉ 
Sýtené sladené nápoje, nesýtené sla-
dené nápoje, minerálky, dojčenské vody, 
ovocné šťavy, nektáre, ľadové čaje, špor-
tové nápoje, energetické nápoje, pivo, 
sajdre, ovocné vína.

NEZÁLOHOVANÉ 
Sirupy, mlieko, nápoje s obsahom mlieka 
(napríklad ľadové kávy s  obsahom 
mlieka), rastlinné náhrady (napríklad 
mandľové či kokosové mlieko), nápoje 
v tetrapaku, nápoje v skle, plastové obaly 
od olejov či octov.„Pri r

učnom zbere nesmie 

obchodník zabudnúť n
a 

to, že obaly sa prebera
jú 

nestla
čené a nestla

čené 

sa aj p
repra

vujú.“
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problémom – nedostatku vodičov v ka-
miónovej doprave, surovinovej kríze, 
nedostatku čipov aj covidu-19,“ vysvetľuje 
riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednoty Slo-
vensko Branislav Lellák.

Okrem toho zaregistrovali komplikácie pri do-
dávkach vriec a plomb od Správcu zálohového 
systému, ktoré mali byť dodané v  minulom 
roku. Ako pokračuje, tiež sa im stalo, že zákaz-
níci chceli vracať nezálohované obaly z dôvodu 
slabej vzdelávacej kampane o  zálohovaní zo 
strany Správcu zálohového systému. „Edukáciu 
spotrebiteľov výrazne supluje náš personál in-
tenzívnou komunikáciou so zákazníkmi,“ dopĺňa.

Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a  komunikáciu 
Správcu zálohového systému Lucia Morvai ho-
vorí, že narazili na drobné technické nedostatky, 
ale so všetkým si vedeli v spolupráci s partnermi 
poradiť a  nájsť riešenie. „Máme za sebou len 
prvé týždne ostrej prevádzky, systém zatiaľ fun-
guje z pohľadu zákazníka, čo je dôležité – zálo-
homaty aj ručné skenery odoberajú zálohované 
obaly a odmietajú tie nezálohované. Celá práca 
sa začína najmä teraz. Až reálne fungovanie zá-
lohového systému ukáže, kde sú slabiny, ktoré 
treba riešiť,“ vysvetľuje.

Správca zachytil zopár prípadov, keď výrobca 
uviedol na trh zálohované obaly nápojov, ktoré 
neboli u  neho registrované. Distribútor – ob-
chodník má zo zákona povinnosť požiadať vý-
robcu, aby sa preukázal potvrdením o registrácii 
obalov v zálohovom systéme a distribuovať len 
preukázateľne registrovaný zálohovaný obal. 
„Ak výrobca povinnosť splnenú nemá, distri-
bútor bezodkladne túto skutočnosť nahlási 
Správcovi. Výrobca porušuje zákon aj zmluvu 
so Správcom, ak uvádza na trh obal, ktorého 
registrácia nie je ukončená,“ tvrdí Lucia Morvai.

POSTUPNÉ SPÚŠŤANIE SYSTÉMU
Zálohovanie sa týka takmer všetkých nápojov, 
ktoré sú balené v  plastových fľašiach či ple-
chovkách a majú objem 0‚1 až 3 litre. Výnimkou 
sú obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov 
a  alkoholických nápojov s  obsahom alkoholu 
viac ako 15 %. Výška zálohu bola stanovená na 
15 centov a obchodník ho musí uvádzať odde-
lene od ceny produktu na cenovke i na poklad-
ničnom bloku. Zákazník môže zálohovanú PET 
fľašu či plechovku vrátiť v  ktoromkoľvek ob-
chode, ktorý obaly vykupuje, bez ohľadu na to, 
kde ju kúpil. Avšak vrátený záloh môže minúť iba 
v prevádzke, kde fľaše vrátil.

Výrobcovia a dovozcovia nápojov mohli uvádzať 
nezálohované obaly na trh do konca januára, 
obchodníci ich môžu predávať do konca júna. 
Prechodné obdobie spôsobilo, že v januári ne-
bolo pre spotrebiteľa ľahké nájsť zálohované 
obaly, ktoré sú označené písmenom „Z“. Situá-
cia by sa mala meniť, keď jednotliví obchodníci 
dopredajú zásoby nápojov, ktorých obaly sa ne-
zálohujú, ale patria do žltých kontajnerov.

Lucia Morvai hovorí, že od spustenia systému sa 
k 27. januáru vyzbieralo takmer 70 000 zálohova-
ných obalov a toto číslo bude rásť tak, ako budú 
na pultoch pribúdať obaly s označením „Z“ a tex-
tom zálohované. Branislav Lellák predpokladá 
plný nábeh zálohovania pred Veľkou nocou. 

„V  našom 
centrálnom 
sklade sme v ja-
nuári zaznamenali 
naskladnenie niek-
torých druhov nápojov 
v  zálohovaných obaloch. 
Po vypredaní zásob v predaj-
niach sa tak postupne objavia 
priamo v prevádzkach Terno a Kraj,“ 
uvádza Marek Koštrna.

Spoločnosť Budiš sa na zálohovanie pripra-
vovala niekoľko mesiacov a výrobky s označe-
ním „Z“ vyrába už od decembra minulého roka. 
Keďže obchodníci dopredávajú zásoby, prvé 
nápoje v  zálohovaných obaloch značky sa na 
pultoch obchodov objavili v druhej polovici ja-
nuára. „Niektoré obchodné siete zálohovanie 
odkladajú a nezálohované produkty plánujú do-
predávať čo najdlhšie. Je však potrebné pove-
dať, že väčšina trhu sa snaží na nový zálohovací 
systém prejsť čo najskôr,“ myslí si riaditeľ nealko 
segmentu spoločnosti Budiš Juraj Slaninka.

Zatiaľ je ešte priskoro predpovedať, ako nový 
systém, ktorý si vyžaduje pri nákupe zaplatiť 
záloh a po vypití nápoja vrátiť obal do obchodu, 
ovplyvní spotrebiteľské správanie. Niektorí zá-
kazníci sa môžu rozhodnúť, že obaly nevrátia 
a  prídu o  záloh, ďalších to môže aspoň spo-
čiatku odradiť od nákupu takýchto nápojov. 
„Môže dôjsť k miernemu poklesu predaja nápo-
jov v PET fľašiach a plechovkách. Veríme však, 
že tieto obaly už na uliciach a v prírode voľne po-
hodené neuvidíme,“ konštatuje Marek Koštrna. 
Budiš má vo svojom portfóliu hlavne minerálne 
vody a Juraj Slaninka si myslí, že pre pozitívne 

zdra-
v o t n é 
účinky nie 
je možné ich 
len tak jedno-
ducho vymeniť za 
pitnú vodu z  vodo-
vodu. „V  tomto prípade 
treba myslieť aj na obsah 
a nielen obal daného nápoja,“ 
hovorí.

SYSTÉM POTREBUJE TISÍCKY 
ODBERNÝCH MIEST
Na začiatku januára bolo pripravených takmer 
dvetisíc odberných miest po celom Slovensku. 
„Povinne zapojené prevádzky, ktoré majú pre-
dajnú plochu väčšiu ako 300 metrov štvorco-
vých, sú zapojené všetky, teda približne 1100 
predajní, zvyšok tvoria menšie predajne zapo-
jené do odberu dobrovoľne,“ vysvetľuje Lucia 
Morvai. Ako pokračuje, podľa predbežných ana-
lýz by ideálna odberná sieť mohla zahŕňať celý or-
ganizovaný trh a časť neorganizovaného trhu, čo 
je sieť približne 6000 odberných miest. „Zahus-
tenie odbernej siete je dôležitou úlohou a mnohí 
obchodníci avizujú, že chcú svoje prevádzky po-
stupne zapájať, aby vyšli v  ústrety zákazníkom 
a nestratili konkurenčnú výhodu,“ dopĺňa.

Viacerí menší predajcovia, ktorí sa nemusia za-
pojiť do systému zálohovania, sa obávajú odlivu 
nakupujúcich. Ak im neposkytnú možnosť vrá-
tiť zálohované obaly, ich kroky logicky povedú 
do väčších predajní, kde fľaše a  plechovky ni-
elen vrátia, ale môžu si pohodlne urobiť aj ďalší 
nákup. Zriadiť výkupové miesto si však vyžaduje 
od obchodníkov nemalé investície. Ak tak urobiť 
musia alebo sa pre to rozhodnú dobrovoľne, na 
výber majú tri možnosti, ako môžu zálohované 
obaly od spotrebiteľov zbierať.

Prvým spôsobom výkupu obalov je automati-
zovaný zber cez takzvané zálohomaty. Druhou 
možnosťou je ručný zber v obchodoch, kde sa 
predpokladá odber približne 70 až 200 kusov 
denne. V takejto prevádzke má obsluha ručný 
skener s malou tlačiarňou, ktorá kupón za vrá-
tené obaly vytlačí. Možný je aj spôsob poloau-

PRÍBEH FĽAŠE
Výrobca uvádza na trh fľašu nápoja 
a  súčasne ju registruje do centrálneho 
systému, kde za ňu platí záloh. Fľašu 
predá obchodníkovi, ktorý mu zaplatí 
okrem ceny aj záloh. V tomto momente 
sa výrobcovi vrátili všetky zálohy, ktoré 
zaplatil centrálnemu systému. Obchod-
ník predáva fľašu spotrebiteľovi, ktorý za 
ňu zaplatí cenu a záloh, čím sa maloob-
chodníkovi vracajú zálohy, ktoré pred-
tým zaplatil výrobcovi. Spotrebiteľ vypije 
nápoj a ak chce získať zaplatený záloh, 
fľašu vracia do obchodu. Obchodník je 
v tomto momente v mínuse, lebo musel 
vyplatiť záloh a  prevziať prázdnu fľašu. 
Fľašu však posiela centrálnemu sys-
tému, ktorý mu uhradí zálohy vyplatené 
spotrebiteľovi a  manipulačný poplatok 
ako odmenu za manipuláciu s obalom. 
Správca prázdne fľaše odovzdá recyk-
lačnému zariadeniu. Recyklátor obaly 
spracuje a výrobca môže materiál použiť 
v nových fľašiach a plechovkách.

Foto: Tovar&
Predaj
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Během pandemie se nápojové plechovky staly obalovými 
skokany roku. Podle studie Smithers se zdá, že nastar-
tovaný trend bude pokračovat minimálně několik let. 
Pošramocenou pověst mezi spotřebiteli má plast, 
LCA od společnosti c7-consult však ukazuje, 
že neprávem.
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Své „měsíce slávy“ 
zažily v pandemii také 
potravinové plechovky, 
resp. konzervy. To souviselo 
zejména se začátkem pan-
demického období, kdy se lidé 
v obavě z výpadků dodávek předzá-
sobovali zejména trvanlivými potravi-
nami. A  při současném strachu z  nákazy 
nemuseli spotřebitelé tak často do obchodů. 
Dalším vlivem byl razantní nárůst prodejů pro-
střednictvím e-shopů, kdy mohly být vybrané 
produkty doručovány bez nutnosti chlazení 
přímo k zákazníkovi domů.

Studie Smithers upozorňuje, že budoucí vývoj 
mohou provázet komplikace spojené přede-
vším s  narušenými dodavatelskými řetězci. 
V mezičase od publikování analýzy stouply také 
výrazně ceny energií a  materiálových vstupů 
a rozhořel se konflikt na Ukrajině, což ovlivňuje 
zejména evropskou a ruskou ekonomiku.

Smithers uvádí, že pro kovové obaly existují 
zavedené recyklační kapacity. Téma udržitel-
nosti a propojené oblasti známé pod zkratkou 
ESG (Environmental, Social and Governance) 
sehrávají v rámci segmentu FMCG v době post-
-covidové stále důležitější úlohu. To se týká jak 
nápojů, tak některých dalších aplikací v potravi-
nářství, stejně jako inovativních prémiových de-
signů pro použití v kategorii osobní péče nebo 
obalových formátů pro opakované plnění.

Studie dále očekává vývoj nových technolo-
gií včetně integrace konceptů, které vycházejí 
z  principů Průmyslu 4.0. Mají se také rozvíjet 
pokročilé dekorační technologie – včetně pří-
mého potisku a zdobení – pro luxusní zboží, po-
sílí integrace výroby a plnění plechovek v rámci 
jednoho závodu nebo vývoj alternativ k  bis-
fenolu A v aplikacích nátěrů. Další vývoj bychom 
měli vidět také v oblasti odlehčování plechovek.

PLAST VÉVODIL ANALÝZE LCA
Jaká je uhlíková stopa a spotřeba vody u vratné 
PET lahve na vodu, mléko, pivo nebo sycené 
nealkoholické nápoje ve srovnání např. s  ple-
chovkou, nápojovým kartonem nebo skleněnou 
lahví? Stojí za to vracet petky do oběhu a opa-
kovaně je recyklovat? Na to se ptala rakouská 
společnost c7-consult, která zpracovala LCA 
analýzu pro výrobce plastových obalů Alpla.

Během pandemie informovali velcí výrobci 
piva nebo limonád, kteří provozují stáčecí 

linky pro nápojové plechovky, jak vý-
znamně rostl objem prodejů právě 

v tomto obalovém formátu. S ote-
vřením restaurací se sice část 

spotřeby vrátila do tohoto 
tradičního odbytového 

segmentu, ale zatím 
to vypadá, že se nic 

nemění na skutečnosti, 
že kovové obaly jsou post-

pandemickým vítězem. Růst 
ovšem zaznamenaly nejen hliní-

kové nápojové plechovky, ale kovové 
obaly obecně. Tento impuls se nevy-

čerpá s koncem pandemie, ale měl by udat 
trend pro několik dalších let. Podle aktuální 

studie společnosti Smithers má celosvětový trh 
s kovovými obaly dosáhnout do pěti let hodnoty 
147 miliard dolarů.

IMPULS PRO KOV
Kovové obaly zaznamenaly výrazné nárůsty 
během posledních dvou let, a  to především 
v  důsledku pandemie onemocnění covid−19. 
Celosvětové prodeje v  letech 2020–2021 
vzrostly o  10‚7 miliardy dolarů, a  to zejména 
zásluhou masivního využívání plechovek (kon-
zerv) pro balení potravin i  pokračujícímu ná-
růstu poptávky po nápojových plechovkách.

Podle dat Smithers výrazné zvýšení kompenzo-
valo ztráty v rámci nespotřebitelských formátů 
kovových obalů – potřeba velkoobjemových 
kontejnerů, průmyslových sudů či barelů byla 
ovlivněna snížením objemu přepravy. Z  cel-
kové hodnoty 127‚3 miliardy dolarů v  loňském 
roce má trh růst odhadovanou složenou roční 
mírou růstu (CAGR) ve výši 2‚9 % a v roce 2027 
dosáhne globálně hodnoty 147‚1 miliardy dolarů, 
predikuje analýza Smithers.

Hlavním „hráčem“ v  tomto odvětví mají být 
nápojové plechovky, které v loňském roce glo-
bálně zaznamenaly 80% růst, což je ekvivalent 
383   miliard prodaných kusů navíc. Řada klí-
čových producentů plechovek otevřela nebo 
oznámila zprovoznění nových výrobních zá-
vodů. Společnosti Combined Ball, Crown, Ar-
dagh a Canpack investují v  letech 2020–2025 
odhadem dohromady 10 miliard dolarů do no-
vých výrobních kapacit, tvrdí Smithers.

B

499 g
oxidu uhličitého je vygenerováno 
na litrové balení minerální vody 
v nevratné skleněné lahvi.

Zdroj: c7-consult 147
miliard dolarů by měla být globální hodnota 
trhu s kovovými obaly v roce 2027.

Zdroj: Smithers

70 %
materiálu užitého v hliníkových 
plechovkách je recyklováno 
do nových produktů.

Zdroj: International Aluminium Institute

2 plechovky týdně vypije průměrný 
Evropan, Japonec čtyři a Američan pět.

Zdroj: Eunomia Research and Consulting

8 z 10
lidí říká, že plasty jsou 
nejškodlivějším materiálem 
z klasických tříditelných odpadů.

Zdroj: Perfect Crowd

Foto: Alpla

Pro rozbor a  vyhodno-
cení ekologické stopy je 
potřeba sledovat více uka-
zatelů během celého životního 
cyklu výrobku, základní parametry 
uhlíkové stopy a spotřeby vody jsou 
přesto vypovídající, stojí v úvodu komen-
tované zprávy s výsledky. Dále se zde uvádí: 
„S emisí 499 gramů oxidu uhličitého na litrové 
balení vody je ekologicky nejméně vhodná ne-
vratná skleněná lahev na minerálku. Oproti 
tomu zálohovaná PET lahev, která během ce-
lého životního cyklu vyprodukuje téměř šestkrát 
méně oxidu uhličitého (85 g na litrové balení) by 
byla z tohoto pohledu nejlepším řešením. Také 
ve spotřebě vody je nevratné sklo nejnáročněj-
ším materiálem.“

V případě baleného litru mléka vychází c7-con-
sult jako nejudržitelnější lahev z recyklovaného 
PETu (z  hygienických důvodů se neuvažovala 
alternativa zálohování lahví od mléka): „Přes-
tože vykazuje o něco vyšší uhlíkovou stopu, ve 
spotřebě vody je v průběhu celého svého život-
ního cyklu bezkonkurenční. Druhým vhodným 
řešením je pak kartonová krabice na mléko.“

Další sledovanou kategorií nápojů bylo pivo. 
Výsledek měření lze shrnout takto: „Z hlediska 
uhlíkové stopy je tradiční vratné sklo pro pivo 
nejekologičtějším obalem, ve spotřebě vody je 
však úspornější PET lahev. Obzvlášť pokud by 
byla zálohovaná. Ekologická zátěž oblíbených 
plechovek je ve srovnání s  alternativami rela-
tivně vysoká.“

Obaly v číslech
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další příčce skončil kov, opačný konec pomysl-
ného žebříčku materiálů vede papír, který má 
u spotřebitelů nejlepší reputaci. „Od roku 1991 
se obaly vyrobené z  plastu staly v  průměru 
o  25 procent lehčí, například díky lepším ma-
teriálovým vlastnostem, pokrokům ve výrobní 
technologii a designu. To vede jen v západní Ev-
ropě k ročnímu poklesu o téměř 6‚2 milionů tun 
plastů,“ komentuje zjištění výzkumu Jan Daňsa, 
ředitel české pobočky společnosti Alpla. Podle 
něj bude tento trend pokračovat i nadále, pro-
tože do roku 2025 musí každá lahev vyrobená 
z PET obsahovat aspoň 25 % rPET, do roku 2030 
se tento podíl zvýší na 30 %.

Podle respondentů stejného výzkumu mají nej-
větší míru odpovědnosti za snižování jednorá-
zových plastů firmy a  výrobci skrze produkty 
uváděné na trh. Za druhou nejodpovědnější 
zájmovou skupinu byl označen stát, nejmenší 
odpovědnost prý nesou samotní jedinci. „Je 
škoda, že si veřejnost nebere zodpovědnost za 
životní prostředí za svou občanskou povinnost. 
Stát i firmy mají určitý podíl na kvalitě životního 
prostředí, nevýznamnou část této zodpo-
vědnosti však nese každý z  nás,“ domnívá se 
prof. Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie 
ochrany prostředí VŠCHT. A dodává: „Kulturní 
je chovat se k životnímu prostředí ohleduplně 

jak v osobním, tak pracovním životě. Chovat 
se slušně a s respektem k ostatním lidem 

považujeme za správné. Stejnou sluš-
nost a respekt si ale zaslouží i pro-

středí okolo nás.“

Pokud jde o sycené nealkoholické nápoje spo-
lečnost c7-consult naměřila stopu, kterou lze 
převést do následujícího komentáře: „Plastová 
lahev sice vykazuje o něco vyšší uhlíkovou stopu 
ve srovnání s její zálohovanou skleněnou alter-
nativou, ve spotřebě vody je ale šetrnější. Nej-
horším řešením by bylo stáčet tyto nápoje do 
nevratných skleněných lahví.“

NEJŠKODLIVĚJŠÍ 
OBALOVÝ MATERIÁL

V závěru loňského roku byly také zveřej-
něny výsledky výzkumu společnosti 

Perfect Crowd. Podle něho je pro 
osm z  deseti lidí plast tím nej-

škodlivějším materiálem z běž-
ných tříditelných odpadů. 

Stejný podíl dotazova-
ných považuje odpad 

z plastů za reálnou 
hrozbu pro ži-

votní pro-
středí. Na 

RECYKLOVANÝ HLINÍK SE VRACÍ 
DO PLECHOVEK
V  polovině března byly zveřejněny výsledky 
studie, kterou inicioval Mezinárodní institut pro 
hliník (International Aluminium Institute (IAI)) 
a  jež se zaměřovala na celý proces recyklace 
jednorázových nápojových obalů. Podle IAI je 
přes 70 % materiálu užitého v hliníkových ple-
chovkách recyklováno do nových produktů. 
Společnost Eunomia Research and Consul-
ting, která studii vypracovala, zkoumala údaje 
z pěti regionů: Brazílie, Číny, Evropy, Japonska 
a USA. Zaměřila se přitom na ztráty vznikající při 
zpracování hliníkových plechovek a skleněných 
i plastových (PET) lahví po skončení jejich život-
nosti. Zkoumala také sběr, třídění, znovuzpraco-
vání a tepelné zpracování, recyklaci v uzavřené 
smyčce a recyklaci v otevřené smyčce.

„Hliníkové plechovky jsou dnes nejrecyklovaněj-
ším nápojovým obalem na světě,“ říká Ramon 
Arratia, viceprezident pro globální vztahy s ve-
řejností ve společnosti Ball Corporation. Podle 
citované studie jedna ze tří recyklovaných ple-
chovek se dostane zpátky na pulty za méně než 
60 dní. „Procento hliníkových plechovek, které 
se po skončení jejich životnosti daří sbírat, je 
přibližně o  18  % vyšší než v  případě PET lahví 
a o 30 % vyšší než u skleněných lahví,“ říká An-
drew Wood, výkonný ředitel pro strategii a rozvoj 
obchodu ve společnosti Alumina Limited. Emi-
lio Braghi, výkonný viceprezident společnosti 
Novelis a  prezident Novelis Europe, dodává: 
„Systémy sběru a třídění jsou nezbytné ke zvý-
šení míry opětovného zpracování druhotných 
surovin a využití plného potenciálu nekonečně 
recyklovatelných materiálů. Potřebujeme ofi-
ciální rámec, který bude podporovat systémy 
skutečné recyklace, kde jsou nápojové obaly na 
konci životnosti znovu a znovu recyklovány, a to 
beze ztráty kvality.“

Kompletní výsledky 

 „obalové“ LCA společnosti 

c7-consult.
Podrobnější informace 

o „hliníkové“ studii IAI. 

Zpracování hliníkového svitku na nápojové plechovky 

v závodu Canpack ve Stříbře.

Foto: Obalko 2021
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ODPADY

Za konzervativní přístup lze po-
važovat zpracování odpadu 

ve firmách i institucích ta-
kovým způsobem, kdy se 

papír jednoduše vhazuje 
do velkoobjemových kon-

tejnerů. Ty následně odpadové 
společnosti odvážejí k  dalšímu 

zpracování. „Často jsou také k vidění 
různé stacionární lisy s přípojnými kon-

tejnery, které buď odpadové společnosti 
poskytují za poplatek konečným uživatelům, 

nebo jsou přímo v jejich vlastnictví,“ říká Rafael 
Tyml, vedoucí prodeje ve firmě Xertec.

K méně konzervativnímu způsobu nakládání 
s odpadem pak patří lisování nahromadě-
ného odpadu na paketovacích vertikál-
ních a  horizontálních lisech přímo 
v rámci společnosti. Odtud balíky 
v  delším časovém intervalu 
odvážejí odpadové společ-
nosti. Tím se snižují ná-
klady na svoz odpadu 
a svoz je navíc efek-
tivnější a  ekolo-
gičtější.

„Stále více společností dnes prefe-
ruje lisování a  drcení papírového 
odpadu a  jeho následný přímý 
prodej koncovému zpraco-
vateli, například papírnám. 
Návratnost investice do 
technologií se pak 
může pohybovat 
zhruba od jed-
noho roku,“ 

Při hledání řešení, jak likvidovat papírový odpad, nejednoho manažera asi napadne tradiční otázka z fejetonu Jana 
Nerudy, kam s ním? Odpověď na tuto otázku je z hlediska papírového odpadu určitě jednodušší, než ve fejetonu 
popisuje Jan Neruda likvidaci slamníku. Firmy totiž mají hned několik možností, jak nakládat s použitým papírem, 
lepenkou nebo kartonem. A záleží jen na nich, zda zvolí konzervativní, či inovativní způsob.

POUŽITÝ PAPÍR 
NENÍ ODPAD, 
MÁ SVOU CENU

Foto: C
iur
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ného žebříčku materiálů vede papír, který má 
u spotřebitelů nejlepší reputaci. „Od roku 1991 
se obaly vyrobené z  plastu staly v  průměru 
o  25 procent lehčí, například díky lepším ma-
teriálovým vlastnostem, pokrokům ve výrobní 
technologii a designu. To vede jen v západní Ev-
ropě k ročnímu poklesu o téměř 6‚2 milionů tun 
plastů,“ komentuje zjištění výzkumu Jan Daňsa, 
ředitel české pobočky společnosti Alpla. Podle 
něj bude tento trend pokračovat i nadále, pro-
tože do roku 2025 musí každá lahev vyrobená 
z PET obsahovat aspoň 25 % rPET, do roku 2030 
se tento podíl zvýší na 30 %.

Podle respondentů stejného výzkumu mají nej-
větší míru odpovědnosti za snižování jednorá-
zových plastů firmy a  výrobci skrze produkty 
uváděné na trh. Za druhou nejodpovědnější 
zájmovou skupinu byl označen stát, nejmenší 
odpovědnost prý nesou samotní jedinci. „Je 
škoda, že si veřejnost nebere zodpovědnost za 
životní prostředí za svou občanskou povinnost. 
Stát i firmy mají určitý podíl na kvalitě životního 
prostředí, nevýznamnou část této zodpo-
vědnosti však nese každý z  nás,“ domnívá se 
prof. Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie 
ochrany prostředí VŠCHT. A dodává: „Kulturní 
je chovat se k životnímu prostředí ohleduplně 

jak v osobním, tak pracovním životě. Chovat 
se slušně a s respektem k ostatním lidem 

považujeme za správné. Stejnou sluš-
nost a respekt si ale zaslouží i pro-

středí okolo nás.“

Pokud jde o sycené nealkoholické nápoje spo-
lečnost c7-consult naměřila stopu, kterou lze 
převést do následujícího komentáře: „Plastová 
lahev sice vykazuje o něco vyšší uhlíkovou stopu 
ve srovnání s její zálohovanou skleněnou alter-
nativou, ve spotřebě vody je ale šetrnější. Nej-
horším řešením by bylo stáčet tyto nápoje do 
nevratných skleněných lahví.“

NEJŠKODLIVĚJŠÍ 
OBALOVÝ MATERIÁL

V závěru loňského roku byly také zveřej-
něny výsledky výzkumu společnosti 

Perfect Crowd. Podle něho je pro 
osm z  deseti lidí plast tím nej-

škodlivějším materiálem z běž-
ných tříditelných odpadů. 

Stejný podíl dotazova-
ných považuje odpad 

z plastů za reálnou 
hrozbu pro ži-

votní pro-
středí. Na 

RECYKLOVANÝ HLINÍK SE VRACÍ 
DO PLECHOVEK
V  polovině března byly zveřejněny výsledky 
studie, kterou inicioval Mezinárodní institut pro 
hliník (International Aluminium Institute (IAI)) 
a  jež se zaměřovala na celý proces recyklace 
jednorázových nápojových obalů. Podle IAI je 
přes 70 % materiálu užitého v hliníkových ple-
chovkách recyklováno do nových produktů. 
Společnost Eunomia Research and Consul-
ting, která studii vypracovala, zkoumala údaje 
z pěti regionů: Brazílie, Číny, Evropy, Japonska 
a USA. Zaměřila se přitom na ztráty vznikající při 
zpracování hliníkových plechovek a skleněných 
i plastových (PET) lahví po skončení jejich život-
nosti. Zkoumala také sběr, třídění, znovuzpraco-
vání a tepelné zpracování, recyklaci v uzavřené 
smyčce a recyklaci v otevřené smyčce.

„Hliníkové plechovky jsou dnes nejrecyklovaněj-
ším nápojovým obalem na světě,“ říká Ramon 
Arratia, viceprezident pro globální vztahy s ve-
řejností ve společnosti Ball Corporation. Podle 
citované studie jedna ze tří recyklovaných ple-
chovek se dostane zpátky na pulty za méně než 
60 dní. „Procento hliníkových plechovek, které 
se po skončení jejich životnosti daří sbírat, je 
přibližně o  18  % vyšší než v  případě PET lahví 
a o 30 % vyšší než u skleněných lahví,“ říká An-
drew Wood, výkonný ředitel pro strategii a rozvoj 
obchodu ve společnosti Alumina Limited. Emi-
lio Braghi, výkonný viceprezident společnosti 
Novelis a  prezident Novelis Europe, dodává: 
„Systémy sběru a třídění jsou nezbytné ke zvý-
šení míry opětovného zpracování druhotných 
surovin a využití plného potenciálu nekonečně 
recyklovatelných materiálů. Potřebujeme ofi-
ciální rámec, který bude podporovat systémy 
skutečné recyklace, kde jsou nápojové obaly na 
konci životnosti znovu a znovu recyklovány, a to 
beze ztráty kvality.“

Kompletní výsledky 

 „obalové“ LCA společnosti 

c7-consult.
Podrobnější informace 

o „hliníkové“ studii IAI. 

Zpracování hliníkového svitku na nápojové plechovky 

v závodu Canpack ve Stříbře.

Foto: Obalko 2021
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upřesňuje Rafael Tyml. V  institucích, jako jsou 
například banky, města či jejich části nebo mi-
nisterstva, se hojně využívá skartace, která je 
vhodná pro likvidaci dokumentů s citlivými údaji. 
V některých případech, kde je objem skartova-
ných dokumentů velký, se skartace kombinuje 
s lisováním. Slisovat je možné v podstatě jakýkoli 
typ papíru. V případě větších a tvrdších formátů 
je někdy vhodné materiál nejdříve podrtit či na-
trhat, ale není to pravidlem.

LISOVÁNÍ SNIŽUJE NÁKLADY
Pokud firma zvolí variantu lisování papíru přímo 
ve svém sídle, zajistí jí takový postup nejen sní-
žení nákladů na přepravu, protože jeden plný 
kontejner mohou nahradit například tři sliso-
vané balíky, které jsou navíc stohovatelné, ale 
také prostorovou efektivitu a další optimalizaci 
nákladů. Navíc slisovaný odpad je možné prodá-

vat a nikoli naopak platit za jeho odvoz. „Dnes 
navíc existuje i  možnost roztříděný a  sli-

sovaný odpad nabízet na online tržišti 
či v aukci, jako je cyrkl.com,“ dodává 

Rafael Tyml.

Stacionární lisy s přípojnými 
kontejnery mají výhodu 

v  tom, že se snižuje 
počet svozů. Nic-

méně lis musí 
být napojen 

na elektřinu v místě využití, a  i když odpadová 
společnost je ochotna za nasbíraný papír či kar-
ton platit, zpravidla je to jen zlomek ceny, jakou 
by firma získala na trhu. Otázkou navíc zůstává 
i u kontrola nad účtovaným objemem.

Podle Petra Hynka, projektového manažera 
Deos Technology, firmy často podcení celko-
vou manipulaci s  odpadem. „Je nutné proto 
volit správné stroje s  dobrým zatěsněním 
a dbát i na odstranění prašnosti při manipulaci. 
Pro plnění lisu je nejlepší využít řetězo-pásový 
dopravník,“ radí.

DRCENÍ UMOŽŇUJE ZPRACOVAT 
VELKÝ OBJEM

„U  drcení najdeme výhody přede-
vším při zajištění stejnoměrné 

frakce. Umožní firmám zpra-
covávat velké objemy 

papíru, a  přitom snížit 
objemu materiálu. 

Kvůli manipulaci je 
stejně vhodné 

materiál dále 

zpracovat,“ uvádí Rafael 
Tyml a dodává, že drcení je oproti jiným 
zpracováním hlučnější. Navíc v  papírnách je 
odpad tak jako tak nadrcen a rozemlet. Drcení 
tedy projektový manažer firmy Xertec dopo-
ručuje hlavně jako součást výrobního procesu, 
nebo pokud odběratel papírového odpadu vy-
žaduje určitou frakci či je nutné zmenšit objemu 
odpadu.

Pro zpracování papíru suchou cestou se vyu-
žívají pro drcení kladívkové nebo nožové drtiče 
(šrotovníky). Drtiče upravují rozměr vstupního 
papíru pomocí vnitřních sít umístněných na vý-
stupu drtičů na požadované rozměry. „Pro první 
úpravu sběrového papíru využíváme drtiče no-
žové, pomalochodné s přítlakem,“ říká manažer 
pro ekologii a nákup surovin ve společnosti Ciur 
Václav Bassetto. Při mokrém procesu se papír 
mechanicky upravuje mletím v diskových mlý-
nech a vláknina se následně upravuje chemicky, 
předtím než vláknitá suspenze nateče na pa-
pírenský stroj. „Kladívkové drtiče rozmělňují 
velikost papíru za pomocí kladívek, nožové pro-
střednictvím ostrých břitů. Na rotoru drtiče jsou 
navařena, nasazena či jinak přichycena kladívka 
nebo nože. Diskové mlýny zase melou papír 
mezi dvěma disky nebo dříve valivými kameny 
o podkladovou plochu třením o sebe,“ popisuje 
princip Václav Bassetto.

NEMÍCHAT!
Samotné zpracování (slisování) je většinou 
jednoduchý proces. Nejnáročnější, zvláště pro 
větší firmy, bývá sladění toku odpadu tak, aby 
se odpad nehromadil či nekolidoval s  dalšími 
trasami materiálů. „Několik našich zákazníků 
řešilo problémy s prostorem, ale poté si uvědo-
mili, kolik místa ušetří na kontejnerech, popel-
nicích a dalších odpadních nádobách. Důležité 
a  někdy paradoxně nejtěžší je uvědomit si, že 
papír není odpad, ale je to materiál, který má 

i po několikerém použití svoji cenu,“ připo-
míná Rafael Tyml.

Velkou chybou, které se firmy často 
dopouštějí, je že smíchají ma-

teriálově využitelný a  nevy-
užitelný papír. „Správné 

třídění je rozhodující. 
Roztřídění papíru 

podle účelu pou-
žijí, jinými slovy 

podle toho, 
jaký papír 

Rafael Tyml
vedoucí prodeje
Xertec

„FIRMY NECHÁVAJÍ 
VYDĚLAT JINÉ NA SVÉM 
ODPADU“
Nejčastější chybou je, že firmy nechá-
vají vydělat jiné na svém odpadu. Odpad 
vnímají jako nucené zlo, které vyřeší 
někdo jiný. Zpravidla nechtějí měnit za-
běhlé procesy, případně si tím přidělat 
pár minut práce denně navíc. Díky tomu 
přicházejí mnohdy o velké finanční pro-
středky, které by mohla firma využít na-
příklad na další expanzi.

15

UNIKÁTNA AKCIA SKUPINY

22. – 23. 9. 2022
BRATISLAVA

… ALEBO 

ULOŽTE SI 

DO MOBILU

ULOŽTE SI DO DIÁRA!

0140-22_SB_INZ_zapiste_4x240x85.indd   40140-22_SB_INZ_zapiste_4x240x85.indd   4 14.03.2022   15:4414.03.2022   15:44

zpracovat,“ uvádí Rafael 
Tyml a dodává, že drcení je oproti jiným 
zpracováním hlučnější. Navíc v  papírnách je 
odpad tak jako tak nadrcen a rozemlet. Drcení 
tedy projektový manažer firmy Xertec dopo-

42

Foto: Marius Pedersen



43

má být vyráběn, je naprosto 
nezbytné pro následné papírenské zpraco-
vání,“ připomíná Filip Aur, manažer recyklace ve 
společnosti Marius Pedersen.

Často se také stává, že papír je kontaminován 
komunálním odpadem. „Uvedu několik příkladů: 
ve vytříděném papíru se nachází nádoba, obal 

od barvy nebo oleje, 
ze kterého ještě vytéká zbylá kapa-
lina. Do kontejneru na papír je vhozen pytel se 
zbytkem cementu nebo jiné chemické látky. 
Nebo je do kontejneru vhozena nedojedená 
potravina atd. V takovém případě je celý objem 
papíru znehodnocen a musí být zlikvidován ve 
spalovně nebo v  zařízení na likvidaci nebez-
pečného odpadu,“ říká Václav Bassetto. Poté 
se musí vyčistit i přepravní a manipulační pro-
stor. „Uzavřená nádoba v lisovacím kontejneru 
praskne nebo působící tlak uvolní víčko nádoby, 
z pevné potraviny vznikne protlak, který se za 
působení teploty začne rozkládat a  vsa-
kovat do papíru. Vlhký sběrový papír po 
transportu v lisovacím kontejneru se 
může při následném vysypání a při 
dostatečném přístupu vzdu-
chu dokonce samovznítit,“ 
vyjmenovává nejčastější 
komplikace při nedo-
statečně pečlivém 
třídění papíru Vác-
lav Bassetto.

SVOZEM TO TEPRVE 
ZAČÍNÁ
Papír, který se dostane k  dalšímu 
zpracování, se musí dále roztřídit. 
Odstraní se odpady škodlivé pro vý-
robu a nepapírové části a dále se třídí na třídy 
sběrového papíru. To vše probíhá na třídících 
linkách. „Směs se třídí na obalové papíry (vlnité 

lepenky), smíšený papír (krabičky od léků, 
drogerie a  jiných papírových obalů) 

nebo na deikingové druhy (grafické 
papíry bez obalových papírů). 

Následně se jednotlivé druhy 
roztříděného papíru lisují 

nebo shromažďují ve 
volném stavu podle 
normovaných tříd. 

S  vytříděnými druhy 
papíru se obchoduje k dal-

šímu zpracování,“ popisuje 
Václav Bassetto. Čistý papír 

se znovu používá v  papírnách, je 
vhodný i  pro využití při výrobu sta-

vebních materiálů. „Špinavý papír se 
zpracovává jako palivo. Lisování do briket 

nebo pelet je sice nákladné, ale umožňuje lepší 
manipulaci s palivem i pro domácnosti,“ uzavírá 
Petr Hynek, projekt manažer Deos Technology 
s tím, že v budoucnu lze očekávat, že se papí-
rový odpad bude využívat i v teplárenství nebo 
v menších kotelnách.

Václav 
Bassetto
manažer pro ekologii 
a nákup surovin
Ciur

„KOMPOZITNÍ OBALY 
NELZE ZPRACOVAT“
Nejoptimálnější na zpracování jsou jed-
nodruhové odpady, které lze opětovně 
recyklovat. Kompozitní papírové obaly 
jsou víceméně v systému hromadné re-
cyklace s ostatními druhy papíru nezpra-
covatelné. Lze využít jen průmyslové 
odpady od jednoho druhu kompozitního 
obalu. Již se využívají obalové materiály 
pro potraviny s  laminací PE fólií proti 
promaštění, která se dá ručně jedno-
duše mechanicky odstranit před ulože-
ním do papírového odpadu.

„Pro
 fir

my bývá nejnáro
čnější 

sladit t
ok odpadu ta

k, a
by 

se nehro
madil č

i n
ekolid
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inzerce

má být vyráběn, je naprosto 
nezbytné pro následné papírenské zpraco-

Filip Aur
manažer recyklace
Marius Pedersen

„NEJVÍCE SE TŘÍDÍ 
OBALOVÉ A BALICÍ 
PAPÍRY“
Zdaleka nejvíce – přibližně z 80 procent 
– se vytřídí obalové a balicí papíry a le-
penky. Jde především o krabice z vlnité 
lepenky, což je zdaleka nejrozšířenější 
obal počtem i  hmotnostně, o  proklady 
a fixáže, krabičky, sáčky, papírové pytle 
a balicí papíry.

Foto: Xertec
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Svět balení:
Do akej miery a v čom je užívateľom 
obalov či fólie vaša spoločnosť?

Ľubomír Petrík:
Naša spoločnosť Terno real estate používa 
fixačnú fóliu na zabezpečenie tovaru na pale-
tách expedovaných na filiálky.

Svět balení:
Aké typy obalov a fólií používate v rámci logis-
tiky?

Ľubomír Petrík:
Okrem spomínaných fixačných strečových fólií 
používame obaly, ktoré pomáhajú znižovať CO2, 
ako napríklad CHEP palety, europalety a  deb-
ničky na ovocie či zeleninu od Euro Pool System.

Svět balení:
Akým spôsobom sa snažíte o ekologickosť pri 
výbere obalov a obalových materiálov?

Ľubomír Petrík:
Momentálne spúšťame projekt na využitie pred-
pätej fólie, to znamená, že fólia sa strojovo naťa-
huje, čím sa znižuje jej spotreba, a tým aj záťaž 
na ekológiu. Samozrejme, je to vhodnejšia alter-
natíva aj z ekonomického hľadiska.

Svět balení:
Aké sú vaše hlavné kritériá a  priority pri 
výbere obalov? Okrem financií, sa-
mozrejme…

Ľubomír Petrík:
Hlavným kritériom sú pre 
nás technické parametre 
obalov, aby spĺňali naše 
požia davky na pre-
pravu, zaistenie to-
varu a tiež dopad 
na ekológiu.

Ľubomír Petrík
Terno real estate

Podstata logistiky tkvie v optimálnom toku tovarov od dodávateľa cez 
centrálny sklad až po konečné vyloženie tovaru na predaj niach. 
Ako podotkne Ľubomír Petrík, riaditeľ centrálnych služieb 
Terno real estate, tento tok tovaru musí byť najoptimálnejší 
z pohľadu nákladov, musí šetriť prírodné zdroje a musí 
zefektívňovať prácu ľudí. Samozrejme, týka sa to aj 
svet balenia.

„Každý tý
ždeň nastá

va 

zmena cenníkov 

obalovín“

Svět balení:
Opísali by ste proces spolupráce so svojimi 
dodávateľmi?

Ľubomír Petrík:
Každý dodávateľ je pre nás rovnocenný 
partner, a tak sa aj k nemu správame. 
Stále hľadáme riešenia, ktoré 
zefektívnia spoločné fungova-
nie a prinášajú ekonomické 
i ekologické benefity.

Tomáš Szmrecsányi
tomas.szmrecsanyi@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Foto (4
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Svět balení:
Do akej miery a v čom je užívateľom 
obalov či fólie vaša spoločnosť?

Ľubomír Petrík:
Naša spoločnosť Terno real estate používa 
fixačnú fóliu na zabezpečenie tovaru na pale-
tách expedovaných na filiálky.

Svět balení:
Aké typy obalov a fólií používate v rámci logis-
tiky?

Ľubomír Petrík:
Okrem spomínaných fixačných strečových fólií 
používame obaly, ktoré pomáhajú znižovať CO2, 
ako napríklad CHEP palety, europalety a  deb-
ničky na ovocie či zeleninu od Euro Pool System.

Svět balení:
Akým spôsobom sa snažíte o ekologickosť pri 
výbere obalov a obalových materiálov?

Ľubomír Petrík:
Momentálne spúšťame projekt na využitie pred-
pätej fólie, to znamená, že fólia sa strojovo naťa-
huje, čím sa znižuje jej spotreba, a tým aj záťaž 
na ekológiu. Samozrejme, je to vhodnejšia alter-
natíva aj z ekonomického hľadiska.

Svět balení:
Aké sú vaše hlavné kritériá a  priority pri 
výbere obalov? Okrem financií, sa-
mozrejme…

Ľubomír Petrík:
Hlavným kritériom sú pre 
nás technické parametre 
obalov, aby spĺňali naše 
požia davky na pre-
pravu, zaistenie to-
varu a tiež dopad 
na ekológiu.

Ľubomír Petrík
Terno real estate

Podstata logistiky tkvie v optimálnom toku tovarov od dodávateľa cez 
centrálny sklad až po konečné vyloženie tovaru na predaj niach. 
Ako podotkne Ľubomír Petrík, riaditeľ centrálnych služieb 
Terno real estate, tento tok tovaru musí byť najoptimálnejší 
z pohľadu nákladov, musí šetriť prírodné zdroje a musí 
zefektívňovať prácu ľudí. Samozrejme, týka sa to aj 
svet balenia.

„Každý tý
ždeň nastá

va 

zmena cenníkov 

obalovín“

Svět balení:
Opísali by ste proces spolupráce so svojimi 
dodávateľmi?

Ľubomír Petrík:
Každý dodávateľ je pre nás rovnocenný 
partner, a tak sa aj k nemu správame. 
Stále hľadáme riešenia, ktoré 
zefektívnia spoločné fungova-
nie a prinášajú ekonomické 
i ekologické benefity.

Tomáš Szmrecsányi
tomas.szmrecsanyi@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz

Foto (4
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Ľubomír Petrík:
Jednoznačne ide o cestnú nákladnú dopravu.

Svět balení:
Akým spôsobom sa snažíte vzdelávať v  ob-
lasti, ktorej sa venujete a  ktorú máte na sta-
rosti?

Ľubomír Petrík:
Sledujem odborné platformy a  komunikujem 
s rôznymi firmami, či už na môj alebo ich impulz. 
S kolegami pracujúcimi v logistike sa stretávame 
a pravidelne komunikujeme. Často navštevujem 
aj webstránku Systémy logistiky či Svet balenia, 
pre aktuálny prehľad v odvetví.

Svět balení:
Ako ste sa dostali na vašu súčasnú pra-
covnú pozíciu?

Ľubomír Petrík:
Po absolvovaní vysokej školy 
som sa začal rozhliadať 
po prvom zamestnaní. 
V  roku 2003 som 
bol prijatý na po-
zíciu Budúci 

Svět balení:
Ako vnímate súčasné ekonomické a  prevád-
zkové pozadie spojené s  obalmi - zvýšené 
ceny surovín, obalov, výpadky u  niektorých 
materiálov alebo typov obalov?

Ľubomír Petrík:
Výpadky zatiaľ neevidujeme. Pro-

blémy sú skôr s  „budgetovaním“ 
potrebných financií, keďže 

ceny sa nedajú fixovať, pre-
tože skoro každý týždeň 

nastáva zmena cenní-
kov obalovín.

Svět balení:
Akým spôsobom ovplyvňuje 

balenie a samotné obaly logistické 
procesy u vás vo firme?

Ľubomír Petrík:
Balenie a  kompletizácia paliet vplýva hlavne 
na rýchlosť procesov, čo sa odzrkadľuje na po-
trebných hodinách na prípravu tovaru, ale aj 
na zefektívnení využitia priestoru prepravných 
jednotiek.

Svět balení:
Do akej miery je dôležitý obal a spôsob balenia 
vzhľadom na prepravu tovaru a  jeho „cesty“ 
do obchodov?

Ľubomír Petrík:
Prvotná funkcia obalu je ochrana produktu 
pred vonkajšími vplyvmi a v neposlednom 
rade platí aj staré známe pravidlo, že 
obal predáva výrobok.

Svět balení:
Ktorý typ dopravy vám na-
jviac vyhovuje z hľadiska 
ochrany obalov?

Svět balení:
Na akých technológiách plníte obaly? Pomo-
cou akých prístrojov, strojov, a do akej miery 
využívate pri balení len zamestnancov?

Ľubomír Petrík:
V súčasnej dobe máme dva druhy balenia uce-
lených europaliet, a  to pomocou baličiek eu-
ropaliet – strečovou fóliou i  ručné obaľovanie 
fóliou.

Svět balení:
Ako vidíte súčasnosť a  budúcnosť 
balenia?

Ľubomír Petrík:
Budúcnosť určite vidíme 
v  biodegradovateľných 
obaloch, teda biologicky 
rozložiteľných plastoch. 
Dôležitou témou bude aj vy-
užitie nových materiálov, ktoré 
potrebujú na výrobu oveľa menej 
energie a zanechávajú minimálny dopad 

na ekológiu.

Svět balení:
Darí sa vám v spoločnosti zavádzať 

recyklované a  recyklovateľné 
obaly?

Ľubomír Petrík:
Našou prioritou je po-

užívať obaly a oba-
lové materiály 

hlavne z recy-
klovaných 

zdrojov.

černobílá verze na tmavém podkladu

„Budúcnosť u
rčite

 vidím
e 

v biodegra
dovateľných 

obaloch.“
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cez týždenné 
až po mesačné 
KPI v  komunikácii 
so zodpovednými za-
mestnancami. Neustále 
sa snažíme pozerať vpred 
a pripravovať sa na to, čo má 
prísť, ako napríklad sezonnosť 
v predaji – leto/zima, štátne sviatky, 
Vianoce atď. Samozrejme musíme 
neustále sledovať legislatívne zmeny, 
prípadne rôzne nariadenia. Veľa sme sa na-
učili za posledný rok, a  teda tiež ako reagovať 
a implementovať tieto zmeny do každodennej 
praxe.

manažment nadnárodnej 
spoločnosti. Logistikou je 
pretkaný celý môj profesionálny, 
ale aj súkromný život.

Svět balení:
Vo vašej spoločnosti zodpovedáte aj za 
chod logistiky…

Ľubomír Petrík:
V rámci logistiky riadim so svojím tímom logistiku 
tovarov každodennej spotreby. Logistika v mojej 
gescii predstavuje prijatie dodávateľského to-
varu na centrálny sklad cez jeho uskladnenie, ex-
pedíciu, až po jeho dodanie na naše prevádzky 
Terno/Kraj. Ďalej zodpovedám za tieto oblasti: 
odpady/energie, prestavby predajní i technické 
oddelenie zahŕňajúce projekciu, stavbu a FM.

Svět balení:
Na čo musíte dávať najviac pozor?

Ľubomír Petrík:
Určite musím byť neustále v pohotovosti a pris-
pôsobovať našu logistiku rôznym zmenám 
a  vplyvom nielen zvnútra organizácie, ale aj 
z  okolia. Operatívu máme veľmi dobre nasta-
venú. Pravidelne vyhodnocujeme od denných, 

černobílá verze na tmavém podkladu

Papírna Aloisov a.s. - Papírna Aloisov a.s. - Papírna Aloisov a.s. vše od papírů po tašky

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

Ekologické papírové tašky

Ekologické papírové tašky

Materiály: - 100% recyklovaný papír
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Ľubomír Petrík:
Jednoznačne ide o cestnú nákladnú dopravu.

Svět balení:
Akým spôsobom sa snažíte vzdelávať v  ob-
lasti, ktorej sa venujete a  ktorú máte na sta-
rosti?

Ľubomír Petrík:
Sledujem odborné platformy a  komunikujem 
s rôznymi firmami, či už na môj alebo ich impulz. 
S kolegami pracujúcimi v logistike sa stretávame 
a pravidelne komunikujeme. Často navštevujem 
aj webstránku Systémy logistiky či Svet balenia, 
pre aktuálny prehľad v odvetví.

Svět balení:
Ako ste sa dostali na vašu súčasnú pra-
covnú pozíciu?

Ľubomír Petrík:
Po absolvovaní vysokej školy 
som sa začal rozhliadať 
po prvom zamestnaní. 
V  roku 2003 som 
bol prijatý na po-
zíciu Budúci 

Svět balení:
Ako vnímate súčasné ekonomické a  prevád-
zkové pozadie spojené s  obalmi - zvýšené 
ceny surovín, obalov, výpadky u  niektorých 
materiálov alebo typov obalov?

Ľubomír Petrík:
Výpadky zatiaľ neevidujeme. Pro-

blémy sú skôr s  „budgetovaním“ 
potrebných financií, keďže 

ceny sa nedajú fixovať, pre-
tože skoro každý týždeň 

nastáva zmena cenní-
kov obalovín.

Svět balení:
Akým spôsobom ovplyvňuje 

balenie a samotné obaly logistické 
procesy u vás vo firme?

Ľubomír Petrík:
Balenie a  kompletizácia paliet vplýva hlavne 
na rýchlosť procesov, čo sa odzrkadľuje na po-
trebných hodinách na prípravu tovaru, ale aj 
na zefektívnení využitia priestoru prepravných 
jednotiek.

Svět balení:
Do akej miery je dôležitý obal a spôsob balenia 
vzhľadom na prepravu tovaru a  jeho „cesty“ 
do obchodov?

Ľubomír Petrík:
Prvotná funkcia obalu je ochrana produktu 
pred vonkajšími vplyvmi a v neposlednom 
rade platí aj staré známe pravidlo, že 
obal predáva výrobok.

Svět balení:
Ktorý typ dopravy vám na-
jviac vyhovuje z hľadiska 
ochrany obalov?

Svět balení:
Na akých technológiách plníte obaly? Pomo-
cou akých prístrojov, strojov, a do akej miery 
využívate pri balení len zamestnancov?

Ľubomír Petrík:
V súčasnej dobe máme dva druhy balenia uce-
lených europaliet, a  to pomocou baličiek eu-
ropaliet – strečovou fóliou i  ručné obaľovanie 
fóliou.

Svět balení:
Ako vidíte súčasnosť a  budúcnosť 
balenia?

Ľubomír Petrík:
Budúcnosť určite vidíme 
v  biodegradovateľných 
obaloch, teda biologicky 
rozložiteľných plastoch. 
Dôležitou témou bude aj vy-
užitie nových materiálov, ktoré 
potrebujú na výrobu oveľa menej 
energie a zanechávajú minimálny dopad 

na ekológiu.

Svět balení:
Darí sa vám v spoločnosti zavádzať 

recyklované a  recyklovateľné 
obaly?

Ľubomír Petrík:
Našou prioritou je po-

užívať obaly a oba-
lové materiály 

hlavne z recy-
klovaných 

zdrojov.

černobílá verze na tmavém podkladu

„Budúcnosť u
rčite

 vidím
e 

v biodegra
dovateľných 

obaloch.“
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Při jakémkoliv typu přepravy i  použitém způ-
sobu balení působí na zboží určité vnější 

vlivy, kterým je zapotřebí obal přizpůso-
bit. V  námořních přepravách jsou to 

zpravidla slaná voda, vysoké teploty 
(případně jejich kolísání) a  vlh-

kost vzduchu, s nimiž se ale při 
plánování těchto přeprav počítá 

a  přizpůsobuje se tomu i  metoda 
a  způsob balení. „Komplikace může 

nastat tehdy, kdy se zboží při přepravě 
neplánovaně zpozdí a tráví víc času v mís-

tech, kde na zásilku působí právě zmíněné 
vnější vlivy. Zpravidla se jedná o zámořské lodě 
nebo přístavní kontejnerové terminály a překla-
diště. Námořní zásilky proto balíme takovým 
způsobem, aby byl obal na případné zpoždění 
připravený a zboží se při čekání v potenciálně 

TRANSPORTNÍ BALENÍ

P

David Čapek
david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

K  hlavním požadavkům na obalová řešení pro námořní přepravu zásilek patří 
bezpečnost a udržitelnost. Podstatná je při zámořském balení i ochrana produktu 
proti korozi, a to nejen kvůli současné komplikované situaci v dodavatelských řetězcích, 
kdy běžně dochází ke zpožďování přeprav. Rozvoj 5G sítí a  internetu věcí pak přispívá 
k pokročilým možnostem sledování zásilek.

Zámořské balení vychází 
z detailních informací 
o přepravovaném 
produktu

nepříznivých podmínkách nijak nepoškodilo,“ 
vysvětluje Jakub Honzek, manažer námořních 
přeprav společnosti DB Schenker.

V zámořské přepravě se obvykle počítá s delší 
dobou přepravy a  možným skladováním před 
finálním rozbalením zásilky. „Obaly by na to 
měly být řádně dimenzovány, a to i s ohledem na 
možné zpoždění přepravy,“ upozorňuje Tomáš 
Körner, vedoucí produktu Obaly ve společnosti 
Geis CZ + SK. Důležité je mimo jiné použití kva-
litních antikorozních fólií, s  nimiž je třeba po-
čítat už předem v  rámci plánování námořních 
přeprav.

Celkově by zámořské balení mělo vycházet z de-
tailních informací o  přepravovaném produktu 
a zajistit jeho ochranu před mechanickým po-

škozením a vlivy okolního prostředí. Určitý pro-
dukt či zboží se vyznačuje náchylností na různé 
vnější vlivy, proto je ke každé zásilce zapotřebí 
přistupovat individuálně.

POKROČILÝ MONITORING 
PŘEPRAVOVANÉHO ZBOŽÍ
Významným trendem z  hlediska technologií 
je vzdálené sledování zásilky během přepravy, 
pokud jde o různé veličiny, jako jsou teplota, vlh-
kost, tlak nebo nárazy uvnitř přepravního kon-
tejneru. Monitoring zásilek je v dnešní době již 
vcelku běžný. „Základní sledování zásilky dnes 
DB Schenker nabízí pro všechny druhy přeprav 
zdarma a bez registrace. Pokročilé sledování ná-
mořní nebo železniční kontejnerové přepravy je 
možné za pomocí technologie Smartbox, kde 
kromě polohy zásilky můžeme sledovat také 
detailní údaje o vlhkosti, teplotě nebo náklonu 
kontejneru,“ vyjmenovává Jakub Honzek. Zá-
kazníci tak mají jistotu, že se zbožím se po celou 
dobu přepravy zachází řádně a minimalizuje se 
riziko poškození.

S rozmachem 5G sítí a internetu věcí se monito-
ring zásilek zrychluje a zpřesňuje – zákazníci tak 
mohou svou zásilku sledovat prakticky v reálném 
čase. Navíc cena takových zařízení oproti minu-
losti výrazně poklesla a  umožňuje při zámoř-
ských přepravách daleko širší použití. „Samotná 
oblast monitorování přepravních podmínek se 
velmi rychle vyvíjí a u drahého a citlivého zboží 
se již finančně vyplácí vybavovat zásilky senzo-
rickými monitorovacími přístroji, které umožňují 

„DŮRAZ SE KLADE 
I NA EKOLOGII A KVALITNÍ 
ZNAČENÍ OBALU“
V zámořské přepravě je nyní trendem důraz na ekologický 
obal, který lze v cílové destinaci jednoduše zlikvidovat. V ně-
kterých destinacích, například v USA, Číně nebo Austrálii, se 
klade důraz i na vizuální stránku obalu. Zbarvení dřeva nebo 
horší čitelnost značení může zapříčinit, že je celá zásilka vrá-
cena do země původu. Zásadní je však funkční dodavatel-
ský řetězec, který byl covidovým obdobím výrazně narušen. 
Bezpečná přeprava s  co nejnižšími náklady zůstává tedy 
nejpoptávanější službou.

Tomáš Körner
vedoucí produktu Obaly
Geis CZ + SK UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY

13.–14. 10. 2022
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FOTO: Geis

online kontrolu 
nebo zaznamenají 

podmínky průběhu 
přepravy,“  potvrzuje 

Tomáš Körner.

VYUŽITÍ RECYKLOVATELNÝCH 
MATERIÁLŮ

Logistické společnosti a  výrobci obalů 
pochopitelně rovněž čím dál více reagují 

na požadavky ochrany životního prostředí. 
Snaží se proto využívat ekologické, recyklova-
telné nebo znovupoužitelné materiály, jako jsou 
dřevo, kov a  plast. Trend udržitelnosti včetně 
směřování k cirkulární ekonomice bude ne-
pochybně dál pokračovat a zesilovat.

Výhledově se na trhu pravděpo-
dobně objeví také odolnější 
a  zároveň levnější fólie nebo 
třeba fixační prvky, ale 
dřevo a  železo zůsta-
nou pevným základem 
exportního balení, předpo-
vídá Jakub Honzek. „Z hlediska 
trendů spíše předpokládáme zvy-
šování nároků na bezpečnost. Bude 

Marek Češka
specialista 
exportního balení
Antalis, divize 
Packaging

„ROSTE TLAK SMĚREM 
KE SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ 
NA PŘEPRAVU“
V  poslední době jsme zaznamenali 
zvýšený tlak na snižování nákladů spo-
jených s dopravou, a to se samozřejmě 
týká i  samotného exportního balení. 
Proto se stále častěji setkáváme s  po-
žadavkem výrobek zabalit pouze do 
hliníkové fólie a fixovat jej na paletu bez 
přepravní bedny. Dřevěný obal tvoří totiž 
podstatnou část z celkové ceny zámoř-
ského balení. Nabízíme tuto variantu 
exportního balení, pokud víme, že se 
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se muset použí-
vat více fixačního 
materiálu, zboží bude 
muset mít více fixačních 
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doplňuje na závěr.
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Při jakémkoliv typu přepravy i  použitém způ-
sobu balení působí na zboží určité vnější 

vlivy, kterým je zapotřebí obal přizpůso-
bit. V  námořních přepravách jsou to 

zpravidla slaná voda, vysoké teploty 
(případně jejich kolísání) a  vlh-

kost vzduchu, s nimiž se ale při 
plánování těchto přeprav počítá 

a  přizpůsobuje se tomu i  metoda 
a  způsob balení. „Komplikace může 

nastat tehdy, kdy se zboží při přepravě 
neplánovaně zpozdí a tráví víc času v mís-

tech, kde na zásilku působí právě zmíněné 
vnější vlivy. Zpravidla se jedná o zámořské lodě 
nebo přístavní kontejnerové terminály a překla-
diště. Námořní zásilky proto balíme takovým 
způsobem, aby byl obal na případné zpoždění 
připravený a zboží se při čekání v potenciálně 

TRANSPORTNÍ BALENÍ
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K  hlavním požadavkům na obalová řešení pro námořní přepravu zásilek patří 
bezpečnost a udržitelnost. Podstatná je při zámořském balení i ochrana produktu 
proti korozi, a to nejen kvůli současné komplikované situaci v dodavatelských řetězcích, 
kdy běžně dochází ke zpožďování přeprav. Rozvoj 5G sítí a  internetu věcí pak přispívá 
k pokročilým možnostem sledování zásilek.

Zámořské balení vychází 
z detailních informací 
o přepravovaném 
produktu

nepříznivých podmínkách nijak nepoškodilo,“ 
vysvětluje Jakub Honzek, manažer námořních 
přeprav společnosti DB Schenker.

V zámořské přepravě se obvykle počítá s delší 
dobou přepravy a  možným skladováním před 
finálním rozbalením zásilky. „Obaly by na to 
měly být řádně dimenzovány, a to i s ohledem na 
možné zpoždění přepravy,“ upozorňuje Tomáš 
Körner, vedoucí produktu Obaly ve společnosti 
Geis CZ + SK. Důležité je mimo jiné použití kva-
litních antikorozních fólií, s  nimiž je třeba po-
čítat už předem v  rámci plánování námořních 
přeprav.

Celkově by zámořské balení mělo vycházet z de-
tailních informací o  přepravovaném produktu 
a zajistit jeho ochranu před mechanickým po-

škozením a vlivy okolního prostředí. Určitý pro-
dukt či zboží se vyznačuje náchylností na různé 
vnější vlivy, proto je ke každé zásilce zapotřebí 
přistupovat individuálně.

POKROČILÝ MONITORING 
PŘEPRAVOVANÉHO ZBOŽÍ
Významným trendem z  hlediska technologií 
je vzdálené sledování zásilky během přepravy, 
pokud jde o různé veličiny, jako jsou teplota, vlh-
kost, tlak nebo nárazy uvnitř přepravního kon-
tejneru. Monitoring zásilek je v dnešní době již 
vcelku běžný. „Základní sledování zásilky dnes 
DB Schenker nabízí pro všechny druhy přeprav 
zdarma a bez registrace. Pokročilé sledování ná-
mořní nebo železniční kontejnerové přepravy je 
možné za pomocí technologie Smartbox, kde 
kromě polohy zásilky můžeme sledovat také 
detailní údaje o vlhkosti, teplotě nebo náklonu 
kontejneru,“ vyjmenovává Jakub Honzek. Zá-
kazníci tak mají jistotu, že se zbožím se po celou 
dobu přepravy zachází řádně a minimalizuje se 
riziko poškození.

S rozmachem 5G sítí a internetu věcí se monito-
ring zásilek zrychluje a zpřesňuje – zákazníci tak 
mohou svou zásilku sledovat prakticky v reálném 
čase. Navíc cena takových zařízení oproti minu-
losti výrazně poklesla a  umožňuje při zámoř-
ských přepravách daleko širší použití. „Samotná 
oblast monitorování přepravních podmínek se 
velmi rychle vyvíjí a u drahého a citlivého zboží 
se již finančně vyplácí vybavovat zásilky senzo-
rickými monitorovacími přístroji, které umožňují 

„DŮRAZ SE KLADE 
I NA EKOLOGII A KVALITNÍ 
ZNAČENÍ OBALU“
V zámořské přepravě je nyní trendem důraz na ekologický 
obal, který lze v cílové destinaci jednoduše zlikvidovat. V ně-
kterých destinacích, například v USA, Číně nebo Austrálii, se 
klade důraz i na vizuální stránku obalu. Zbarvení dřeva nebo 
horší čitelnost značení může zapříčinit, že je celá zásilka vrá-
cena do země původu. Zásadní je však funkční dodavatel-
ský řetězec, který byl covidovým obdobím výrazně narušen. 
Bezpečná přeprava s  co nejnižšími náklady zůstává tedy 
nejpoptávanější službou.

Tomáš Körner
vedoucí produktu Obaly
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Snaha o efektivitu paletového hospodářství 
znamená hlavně v posledních dvou letech 

pro firmy jednu z priorit. Jak vysvětluje 
Milan Kovařík, výkonný ředitel Zem-

ského výboru Epal pro ČR a SR, je 
to způsobeno dvěma faktory. 

Jedním z  nich je pande-
mie covid−19, kdy výrazně 

rostla poptávka po přepravě 
a  tím i  paletách, na kterých se 

zboží převáží. A druhým faktorem 
je dramatický růst cen (dřevěných) 

palet, který byl způsoben nedostatkem 
a zásadním růstem cen dřeva. „Firmy tedy 

se svými paletami lépe hospodaří, mají je více 
pod kontrolou a také více investují do jejich 

oprav,“ poznamenává Milan  Kovařík.

Pomáhá jim k  tomu i  aktuali-
zovaná klasifikace kvality 

a směnné podmínky pro pa-
lety Epal, kterou organi-

zace Epal (European 
Pallet Association) 

představila za-
čátkem le-
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Dopady koronakrize, spočívající mimo jiné v nedostatku materiálů i vlastních přepravních nosičů a značném nárůstu 
cen, se intenzivně dotkly také segmentu palet. Přesto, nebo právě proto neklesají požadavky společností na kvalitu 
palet a celkovou udržitelnost paletového hospodářství.

Palety na cestě 
k efektivní správě

Milan Kovařík
výkonný ředitel 
Zemského výboru 
pro ČR a SR
Epal

„INOVACE 
VE ZNAČENÍ PALET“
Europaleta je na trhu již přes 60 let bez 
výrazných změn, a i proto je tak úspěšná. 
Ale k posunům samozřejmě došlo. Na-
příklad dřevěné palety se již neoznačují 
pouze vypalováním, ale také pomocí 
inkoustového tisku. Použití této techno-
logie je efektivní, rychlé, ekologicky nezá-
vadné, flexibilní i bezpečnější.

tošního roku. Uvedená aktualizace reaguje na 
nedávný vývoj na paletovém trhu, zpřehledňuje 
kritéria pro rozlišování mezi jednotlivými třídami 
kvality a více se soustřeďuje na praktické poža-
davky. „Tato klasifikace kvality pomáhá při ná-
kupu nebo výměně europalet Epal dohodnout 
dodávku použitých europalet Epal definované 
kvality odpovídající konkrétním požadavkům 
jednotlivých uživatelů,“ popisuje Milan Kovařík. 
Smluvní strany se pak třeba dohodnou, že před-
mětem jejich obchodu budou palety dané třídy 
(např. B), a obě strany mají jasně dáno, co dané 
palety musí splňovat.

PRONÁJEM PALET NA VZESTUPU
„Dlouhodobě vidíme převládající 
trend přechodu z  dřevěných 
na plastové palety a  rovněž 
evidujeme první zájemce 
o takzvané chytré palety, 
tedy plastové palety 
vybavené čipem 
umožňujícím sle-
dovat využití 
k o n k r é t n í 
palety,“ 

50



JUBILEJNÍ 25. ROČNÍK KONGRESU 
EASTLOG PŘEDSTAVUJE...

Kolem 500 logistických profesionálů se sejde už 12.–13. května na jubilejním 25. ročníku kongresu EASTLOG, 
největším setkání logistického trhu v České republice. Jako každý rok se na kongresu bude debatovat  

o tématech, která hýbou světem logistiky.

Home office, karanténa, ošetřovačka, testování, 
video porady… Pouze několik termínů, které se 
během posledních dvou let zabydlely ve slovníku nejen 
HR manažerů. Pandemie změnila fungování člověka 
v mnoha oborech a v různých firemních vrstvách. 
Některé společnosti se přechodu do digitálního 

prostředí brání, jiným to zcela nedovoluje povaha práce a další čekají, jak to celé 
vlastně dopadne. Protože člověk obyčejně jen pomalu přijímá nevynucené změny, 
zdá se, že koronavirus vyvolal transformaci, která by jinak trvala dlouhá léta. Jak 
připravena je logistika?   

Klimatická změna je pravděpodobně největší 
problém, kterému společnost čelí. Vnímáme ji tím 
intenzivněji, čím víc máme co ztratit. A moderní 
společnost rozhodně má co ztratit. Debata o zelené 
tranzici není jednoduchá, protože před námi stojí 
obří problém, a my na něj nemáme dostatečně 

robustní a plnohodnotnou odpověď. Uvažování o zelené ekonomice, výrobě, logistice 
a společnosti je proto nelehké, plné tápání, nekritických pohledů i odmítání, 
vysokých nákladů a mnoha ztrát. Představuje zelená logistika nevyhnutelnou součást 
celého řešení? 

Jasný dopad pandemie na člověka, v případě 
firem tedy na zaměstnance, urychlil implementaci 
automatizovaných a robotizovaných logistických 
procesů. Miniloady, shuttle systémy, AGV, AMR, 
strojové učení, drony, platooning, autonomní kurýři… 
Po pandemii bude tlak na tento typ technologických 

inovací pokračovat na plné obrátky. Budoucnost zkrátka patří digitalizaci 
a robotizaci ve výrobě i v logistice. Jak rychlý bude tento přerod a zůstane na jeho 
konci nějaké místo pro člověka? 

Maloobchod a segment FMCG prošly náročnou 
zkouškou. Ukázalo se, že se dokážou vypořádat 
nejen s výpadky zboží, surovin a obalů, ale že zvládají 
i výpadky lidí ve výrobě, ve skladech či v prodejnách. 
Mezitím ještě procházely vlnou zrychlené, a mnohdy 
i vynucené digitalizace. Máloco mohlo přimět retail k tak 

rychlému přechodu do e-commerce než právě pandemie, která ze zákazníka, jenž celá 
léta tlačil vozík kamenným obchodem, učinila „přes noc“ sofistikovaného nakupujícího 
využívajícího tablet, srovnávače zboží, platební brány a změny v závozových systémech 
kurýrů. Jaké to přináší novinky pro logistiku?   

HOMO  LOGISTICUS
HLAVNÍ TÉMA:

12–13/05/2022, O2 UNIVERSUM, PRAHA

DIGITALIZACE A ROBOTIZACE V LOGISTICE PROMĚNY V LOGISTICE RETAILU A FMCG

LIDSKÉ ZDROJE V LOGISTICE
KLÍČOVÁ TÉMATA KONGRESU EASTLOG 2022 JSOU…

ZELENÁ LOGISTIKA

www.eastlog.cz/registrace

Připojte se k diskuzi o aktuálních tématech  
logistiky se stovkami kolegů z oboru:

UNIKÁTNÍ  AKCE SKUPINY
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nastiňuje sou-
časné tendence 
Patrik Luxemburk, 
jednatel společnosti 
Stabilplastik. Především 
u  nadnárodních korporací je podle něj trend 
přechodu na plastové palety vyrobené z recy-
klátu o to silnější, o co více roste tlak na snižo-
vání ekologické zátěže a využívání odpadů jako 
zdrojů. „Roste rovněž zájem o pronájem palet. 
Zákazníci se chtějí zbavit starostí s paletovými 
konty, nechtějí se starat o údržbu palet a jejich 
výměny,“ přibližuje Patrik Luxemburk další ze 
směrů vývoje.

Aktuální tržní situace vyžaduje řešení, která jsou 
efektivní a zároveň co nejvíce ekologická. „Přes-
tože jsme v  posledních měsících byli svědky 
rozsáhlého narušení trhu, význam ekologického 
přístupu neutrpěl a stále více maloobchodníků 
i  společností napříč různými průmyslovými 
sektory dává přednost přepravním řešením 
s co nejmenším dopadem na naši planetu,“ říká 
Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP 
v České republice. A dodává, že správa vlastního 
paletového konta pro mnoho firem zároveň zna-
mená značné finanční i časové náklady, proto 

hledají způsoby, jak tyto procesy optimalizo-
vat a ušetřit peníze při zachování flexibility. 

K tomu může pomoci paletový pooling, 
založený na principech oběhového 

hospodářství. Model sdílení a opě-
tovného používání palet vede 

k větší udržitelnosti dodava-
telského řetězce. Posky-

tovatelé poolingového 
řešení pronajímají 

zákazníkům pře-
pravní plat-

formy, 
které si po jejich 

použití vyzvednou, převezou je 
do svých servisních středisek ke kontrole, čiš-
tění a případné opravě a vrací je zpět do oběhu, 
aby je znovu poskytli dalším zákazníkům.

V  kontextu aktuálních tržních výzev lze před-
pokládat, že penetrace paletového poolingu 
a obecně řešení založených na oběhovém hos-
podářství bude i nadále narůstat. Vedení firem 
bude v zájmu plnění vlastních environmentál-
ních cílů i  optimalizace nákladů přecházet na 
sdílená řešení. „Maximálně využíváme přepravní 
synergie, čímž společně přispíváme k  redukci 
emisí oxidu uhličitého,“ podotýká Frederic Rot-
rou. V  případě dřevěných palet se podle něj 
bude zvyšovat tlak na používání dřeva s jasným 
udržitelným certifikátem původu.

EKONOMIKA I EKOLOGIE
Pokračování růstu poptávky po plastových pa-
letách z  recyklátu, akcelerovanou růstem cen 
primárních surovin, zejména pak dřeva a  tedy 
dřevěných palet, očekává Patrik Luxemburk. 
„S růstem automatizace provozů rovněž roste 
poptávka po plastových paletách, které jsou pro 
takové provozy nejvhodnější. Plastová paleta ze 
stoprocentního recyklátu v sobě spojuje eko-
nomické i  ekologické výhody,“ doplňuje. 
Nárůst zájmu o  chytré palety, které 
pomáhají optimalizovat logistické 
toky a snižují náklady na obsluhu 
paletového poolu, pak souvisí 
nejen s rostoucí automati-
zací v  logistice, ale také 
s  tlakem na vyšší 
efektivitu paleto-
vého portfolia.

Patrik Hackel
supply planning 
manager
Pivovary 
Staropramen

„DOŠLO K VÝRAZNÉMU 
NAVÝŠENÍ CENY PALET“
Palety nakupujeme od několika vybra-
ných smluvních dodavatelů, díky čemuž 
máme zajištěn dostatečný počet kvalit-
ních palet pro distribuci našich výrobků. 
S  jejich nedostatkem na trhu jsme se 
potýkali na konci minulého roku, ale nyní 
se již situace stabilizovala. Samozřejmě 
jsme pocítili výrazné navýšení ceny 
palet, které bylo vyvoláno právě jejich 
nedostatkem. Občas se nám palety ve 
zhoršené kvalitě vracejí od zákazníků. 
Pro nás to znamená náklady navíc na 
jejich opravy a vyřazování. Nicméně pro 
distribuci našich výrobků používáme 
vždy palety buď nové, nebo opravené 
autorizovanými společnostmi, které 
nám zajišťují standardní kvalitu palet.

1–3/2022
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Díky digitální a bezplatné nákupní 
platformě mají nyní kupující možnost 
zásadně změnit svůj často komplikovaný 
a nákladný nákup transportních obalů, 
zejména potom palet. Vlivem rozsáhlé 
partnerské sítě, jednoduchého ovládání 
a kompetentního zákaznického servisu 
nabízí Pacurion maximálně efektivní 
nákupní proces za ceny, které jsou 
vždy férové a atraktivní, zejména při 
výkyvech trhu. 

Po svém založení v  roce 2020 a  úspěšném 
rebrandingu na začátku letošního roku spo-
lečnost Pacurion nadále důsledně sleduje svůj 
cíl optimalizovat procesy zadávání zakázek 
s  transportními obaly a  zjednodušit je pro zá-
kazníky i  dodavatele. „Nový název, nové sídlo 
společnosti, ale stále stejná kvalita,“ slibuje 
Dennis Maschmeyer, jednatel společnosti Pa-
curion GmbH se sídlem v Rekenu. „V roce 2021 
jsme kompetentně rozšířili náš tým, otevřeli 
jsme nový kancelářský komplex a cíleně rozvíjeli 
naši platformu jako lídra na trhu! Chceme svým 
partnerům umožnit rychlé a efektivní zadávání 
zakázek,“ pokračuje Maschmeyer. Necelé dva 
roky po založení se na platformě zaregistrovalo 
již více než 750 společností.

BEZPLATNÉ ŘEŠENÍ 
PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Webová platforma pro zadávání zakázek Pacu-
rion je pro zákazníky i dodavatele zdarma. V sou-
časnosti mohou kupující na platformě digitálně 
nakupovat skupiny výrobků, ke kterým patří 
dřevěné palety (např. europalety, palety pro 
chemický průmysl, jednorázové palety), plas-
tové obaly (např. hygienické palety, přepravky 
na maso) nebo kovové kontejnery jako napří-
klad síťové palety. Platforma tak zjednodušuje 
jinak často zdlouhavé vyhledávání vhodných 
dodavatelů. 

DIGITÁLNÍ PROCES 
POPTÁVKY A OBJEDNÁVKY
Digitální proces poptávky a  objednávky je pro 
kupující intuitivní a  uživatelsky velmi přívětivý, 
a proto výrazně šetří čas. Stačí několik kliknutí 

a konkrétní zákazníkova poptávka je anonymně 
zveřejněna v rozsáhlé partnerské síti. Díky tomu 
má značný dosah, aniž by sám zákazník musel 
provádět časově náročný průzkum. Obdržené 
nabídky lze následně porovnávat, vyjednávat 
o nich a uzavírat smlouvy – to vše v jednom uži-
vatelském rozhraní a standardizovaně. Součástí 
řešení je i následné zpracování objednávek. 

Organizujete v  současnosti nákupy transport-
ních obalů ve větších výběrových řízeních? 
Žádný problém, i  ty lze umístit na platformě 
a  dohodnuté množství je možné v  průběhu 
roku odebrat za sjednaných podmínek. Nejlepší 
na tom je, že Pacurion je jediným smluvním 
partnerem a věřitelem. „Díky vícejazyčnému zá-
kaznickému servisu jsme schopni rychle a spo-
lehlivě reagovat na dotazy zákazníků a prokázat 
vysokou kvalitu,“ zdůrazňuje Maschmeyer. Další 
výhodou je inzerce přebytků palet. Na platformě 
Pacurion mohou kupující snadno inzerovat 
a prodávat již nepotřebné transportní obaly.

SPRAVEDLIVÁ A ATRAKTIVNÍ 
TRŽNÍ CENA, ZEJMÉNA 
V NESTABILNÍM OBDOBÍ 
Kupující na světových komoditních trzích zažili 
bouřlivý rok 2021. Cena dřeva se mnohoná-

sobně zvýšila, a  na trhu byl nedostatek trans-
portních obalů, především palet. „Zejména ve 
velmi nestabilním roce 2021 jsme s  pomocí 
společnosti Pacurion dokázali zajistit vyso-
kou úroveň spolehlivosti dodávek palet. Ceny 
a podmínky byly vždy atraktivní a férové!“ zdů-
razňuje Carsten Striepecke, ředitel logistiky spo-
lečnosti MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG 
v Bottropu. Jako speciální službu pro všechny 
uživatele nabízí Pacurion měsíční newsletter, 
který odborně informuje o aktuálním vývoji na 
evropských trzích se dřevem a  představuje 
prognózy cen europalet. Společnost Pacurion 
má do budoucna velké plány na expanzi. Kromě 
neustálého vylepšování uživatelských zkuše-
ností směřuje ke vstupu na další evropské trhy 
a rozšiřování katalogu produktů. 

service@pacurion.com
www.pacurion.com/cs

PACURION DIGITALIZUJE 
A ZEFEKTIVŇUJE NÁKUP 
PALET A DALŠÍCH 
TRANSPORTNÍCH OBALŮ
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nastiňuje sou-
časné tendence 
Patrik Luxemburk, 
jednatel společnosti 
Stabilplastik. Především 
u  nadnárodních korporací je podle něj trend 
přechodu na plastové palety vyrobené z recy-
klátu o to silnější, o co více roste tlak na snižo-
vání ekologické zátěže a využívání odpadů jako 
zdrojů. „Roste rovněž zájem o pronájem palet. 
Zákazníci se chtějí zbavit starostí s paletovými 
konty, nechtějí se starat o údržbu palet a jejich 
výměny,“ přibližuje Patrik Luxemburk další ze 
směrů vývoje.

Aktuální tržní situace vyžaduje řešení, která jsou 
efektivní a zároveň co nejvíce ekologická. „Přes-
tože jsme v  posledních měsících byli svědky 
rozsáhlého narušení trhu, význam ekologického 
přístupu neutrpěl a stále více maloobchodníků 
i  společností napříč různými průmyslovými 
sektory dává přednost přepravním řešením 
s co nejmenším dopadem na naši planetu,“ říká 
Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP 
v České republice. A dodává, že správa vlastního 
paletového konta pro mnoho firem zároveň zna-
mená značné finanční i časové náklady, proto 

hledají způsoby, jak tyto procesy optimalizo-
vat a ušetřit peníze při zachování flexibility. 

K tomu může pomoci paletový pooling, 
založený na principech oběhového 

hospodářství. Model sdílení a opě-
tovného používání palet vede 

k větší udržitelnosti dodava-
telského řetězce. Posky-

tovatelé poolingového 
řešení pronajímají 

zákazníkům pře-
pravní plat-

formy, 
které si po jejich 

použití vyzvednou, převezou je 
do svých servisních středisek ke kontrole, čiš-
tění a případné opravě a vrací je zpět do oběhu, 
aby je znovu poskytli dalším zákazníkům.

V  kontextu aktuálních tržních výzev lze před-
pokládat, že penetrace paletového poolingu 
a obecně řešení založených na oběhovém hos-
podářství bude i nadále narůstat. Vedení firem 
bude v zájmu plnění vlastních environmentál-
ních cílů i  optimalizace nákladů přecházet na 
sdílená řešení. „Maximálně využíváme přepravní 
synergie, čímž společně přispíváme k  redukci 
emisí oxidu uhličitého,“ podotýká Frederic Rot-
rou. V  případě dřevěných palet se podle něj 
bude zvyšovat tlak na používání dřeva s jasným 
udržitelným certifikátem původu.

EKONOMIKA I EKOLOGIE
Pokračování růstu poptávky po plastových pa-
letách z  recyklátu, akcelerovanou růstem cen 
primárních surovin, zejména pak dřeva a  tedy 
dřevěných palet, očekává Patrik Luxemburk. 
„S růstem automatizace provozů rovněž roste 
poptávka po plastových paletách, které jsou pro 
takové provozy nejvhodnější. Plastová paleta ze 
stoprocentního recyklátu v sobě spojuje eko-
nomické i  ekologické výhody,“ doplňuje. 
Nárůst zájmu o  chytré palety, které 
pomáhají optimalizovat logistické 
toky a snižují náklady na obsluhu 
paletového poolu, pak souvisí 
nejen s rostoucí automati-
zací v  logistice, ale také 
s  tlakem na vyšší 
efektivitu paleto-
vého portfolia.

Patrik Hackel
supply planning 
manager
Pivovary 
Staropramen

„DOŠLO K VÝRAZNÉMU 
NAVÝŠENÍ CENY PALET“
Palety nakupujeme od několika vybra-
ných smluvních dodavatelů, díky čemuž 
máme zajištěn dostatečný počet kvalit-
ních palet pro distribuci našich výrobků. 
S  jejich nedostatkem na trhu jsme se 
potýkali na konci minulého roku, ale nyní 
se již situace stabilizovala. Samozřejmě 
jsme pocítili výrazné navýšení ceny 
palet, které bylo vyvoláno právě jejich 
nedostatkem. Občas se nám palety ve 
zhoršené kvalitě vracejí od zákazníků. 
Pro nás to znamená náklady navíc na 
jejich opravy a vyřazování. Nicméně pro 
distribuci našich výrobků používáme 
vždy palety buď nové, nebo opravené 
autorizovanými společnostmi, které 
nám zajišťují standardní kvalitu palet.
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Hlavně 
díky certifikaci 
pro přímý styk 

s potrávinami lze trávový 
papír využít pro široké spektrum 

obalových výrobků v potrávinářském 
průmyslu. Zákazníci v Česku i zahraničí si jej 

oblíbili k výrobě krabiček, ekologických talířů a tácků, 
kelímků, obálek, dále vlnité lepenky. My z něj vyrábíme 

papírové tašky, voštiny nebo voštinové desky.

Vladimír Kovářík

obchodní manažer

Papírna Aloisov„O
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ta
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ků

 

po
 vo

šti
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 d
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“

Spotřebitelé, a tedy i výrobci baleného zboží stále hledají nové a udržitelnější alternativy obalových materiálů. Jed-
ním ze zajímavých směrů může být trávní papír, který se vyrábí z recyklovaného papíru a trávního vlákna a jenž je 
plně rozložitelný a kompostovatelný. V České republice jej vyrábí Papírna Aloisov.

S TRÁVOU ZE ŠUMPERSKA 
A VZHLEDEM RUČNĚ 
VYRÁBĚNÝCH PAPÍRŮ

INOVACE

Sběr a louka
Téměř dva roky vyvíjela Papírna 
Aloisov ve spolupráci s českými i němec-
kými institucemi a univerzitami výrobní tech-
nologii, která by umožnila vyrábět papír z trávní 
hmoty. Při jeho výrobě se nyní používá 60 % sběro-
vého papíru a 40 % sluncem sušené luční trávy. Podle 
výrobce se dá ušetřit až 80  % energie a  až 95  % vody 
oproti výrobě celulózového papíru. Výsledné papíry jsou 
certifikované FSC a EU-Ecolabel.

Bez trávových pelet
Pro výrobu travního papíru nejsou potřeba trávové pelety, postačuje 
usušená a následně namletá tráva. Podle společnosti pochází tráva 
stoprocentně z hor z okolí Šumperku, suší se pouze sluncem a není 
primárně určena pro krmné účely.

Hrubší, a potisknutelný
Vlivem jemného mletí je papír příjemný na dotek, 
o  trochu hrubší a  s  viditelným trávovým vlák-
nem připomíná ručně vyráběné papíry. Na-
vzdory specifickému povrchu je trávní 
papír potisknutelný prostřednictvím 
běžných technik. Plošné hmotnosti 
trávových papírů se pohybují 
v rozmezí 80–280 g/m2, a to 
ve variantě bílá a  hnědá. 
Papír však může být 
dodán i probarvený 
ve hmotě.

VE ZKRATCE:

SBĚROVÝ PAPÍR A SLUNCEM SUŠENÁ TRÁVA

Jedním ze sériových produktů, ve kterých Papírna 
Aloisov využívá sušenou trávu, je tzv. papírová 
trávní taška – obsahuje 60 % recyklovaného 
kraftového papíru a 40 % sušené trávy. Jinak 
se každá šarže papíru vyrábí podle specifikace 
zákazníka, všeobecně tedy nejde o skladové zboží.

Stanislav D. Břeň na základě podkladů Papírny Aloisov
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Trávový papír má podle 
Papírny Aloisov téměř stejné 

vlastnosti jako celulózový 
papír. V základní variantě je buď 

hnědý, nebo bílý.



Velmi 
bych ocenil 

spolupráci se 
společností CHEP, která 

nám zefektivňuje naše interní 
procesy. Především jde o třídění 

palet, zrychlení vykládky a nakládky, volný 
manipulační prostor a nemusíme vůbec řešit 

problém rozbitých či poškozených palet. Více než 60 
procent přijatých palet jsou palety společnosti CHEP a naší 

snahou do budoucna bude penetraci modrých palet ještě zvýšit.

Tomáš Pimpara

vedoucí logistiky

Rossmann
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Společnost Rossmann ve spolupráci s firmami Nutricia a CHEP využívá řešení sdílení palet v rámci dodavatelského 
řetězce. Díky pronájmu modrých palet může zefektivňovat výrobní proces, reagovat na náhlé logistické výkyvy 
a také přispívat k udržitelnosti celého řetězce.

PALETY NA CESTĚ OD VÝROBCE 
K RETAILEROVI A ZPĚT

VE
 Z
KRAT

CE
:

PALETOVÝ POOLING ZVYŠUJE EFEKTIVITU

Vloni Rossmann dosáhl 
obratu ve výši 11‚1 miliard 

eur s celkovým růstem 
8‚1 %, přičemž tržby v České 

republice se v meziročním 
srovnání zvýšily o 13 % na 

více než 4‚55 miliardy korun.

Stanislav D. Břeň na základě podkladů fi rmy Rossmann
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Produkty společnosti 
Nutricia na modrých 
paletách CHEP.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Efektivita 
díky sdílení

Síť drogerií Rossmann, společnosti Nutricia 
a CHEP spolupracují v jednom dodavatelském 

řetězci. Společně využívají paletový pooling 
a těží z předností sdílení palety, tedy flexibility, vyšší 

míry udržitelnosti, nákladové efektivity a zjednodušení 
výrobních a dodavatelských procesů.

Certifikát udržitelnosti
Za prosazování principů udržitelnosti ve výrobě a za ochranu 

životního prostředí obdržela společnost Rossmann na podzim 
2021 od firmy CHEP certifikát udržitelnosti. Ten mimo jiné 

potvrzuje, že se touto spoluprací ve využívání paletového 
poolingu podařilo síti drogerií Rossmann, společnostem 

Nutricia a CHEP ušetřit zdroje dřeva o 43 038 dm3, 
snížit emise CO2 o 45 247 kg a redukovat produkci 

odpadu o 4506 kg. Výpočty jsou založeny na 
posouzení životního cyklu (LCA) sdílené 

CHEP europalety v porovnání s klasickou 
bílou výměnnou. Podle poolingového 

provozovatele je životní cyklus 
CHEP europalety nezávisle 

přezkoumáván. Zdroje 
dřeva jsou stoprocentně 

certifikovány systémy 
FSC a PEFC.
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Spotřebitelé, a tedy i výrobci baleného zboží stále hledají nové a udržitelnější alternativy obalových materiálů. Jed-
ním ze zajímavých směrů může být trávní papír, který se vyrábí z recyklovaného papíru a trávního vlákna a jenž je 
plně rozložitelný a kompostovatelný. V České republice jej vyrábí Papírna Aloisov.
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VYRÁBĚNÝCH PAPÍRŮ
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Sběr a louka
Téměř dva roky vyvíjela Papírna 
Aloisov ve spolupráci s českými i němec-
kými institucemi a univerzitami výrobní tech-
nologii, která by umožnila vyrábět papír z trávní 
hmoty. Při jeho výrobě se nyní používá 60 % sběro-
vého papíru a 40 % sluncem sušené luční trávy. Podle 
výrobce se dá ušetřit až 80  % energie a  až 95  % vody 
oproti výrobě celulózového papíru. Výsledné papíry jsou 
certifikované FSC a EU-Ecolabel.

Bez trávových pelet
Pro výrobu travního papíru nejsou potřeba trávové pelety, postačuje 
usušená a následně namletá tráva. Podle společnosti pochází tráva 
stoprocentně z hor z okolí Šumperku, suší se pouze sluncem a není 
primárně určena pro krmné účely.

Hrubší, a potisknutelný
Vlivem jemného mletí je papír příjemný na dotek, 
o  trochu hrubší a  s  viditelným trávovým vlák-
nem připomíná ručně vyráběné papíry. Na-
vzdory specifickému povrchu je trávní 
papír potisknutelný prostřednictvím 
běžných technik. Plošné hmotnosti 
trávových papírů se pohybují 
v rozmezí 80–280 g/m2, a to 
ve variantě bílá a  hnědá. 
Papír však může být 
dodán i probarvený 
ve hmotě.

VE ZKRATCE:

SBĚROVÝ PAPÍR A SLUNCEM SUŠENÁ TRÁVA

Jedním ze sériových produktů, ve kterých Papírna 
Aloisov využívá sušenou trávu, je tzv. papírová 
trávní taška – obsahuje 60 % recyklovaného 
kraftového papíru a 40 % sušené trávy. Jinak 
se každá šarže papíru vyrábí podle specifikace 
zákazníka, všeobecně tedy nejde o skladové zboží.

Stanislav D. Břeň na základě podkladů Papírny Aloisov
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Trávový papír má podle 
Papírny Aloisov téměř stejné 

vlastnosti jako celulózový 
papír. V základní variantě je buď 

hnědý, nebo bílý.
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Pátráme 
po nových 

materiálech, které 
vyhovují rozložitelnosti 

a recyklovatelnosti. Tomu 
se snažíme přizpůsobit i design 

obalu. Stále hledáme co nejlepší řešení 
a i grafické návrhy obalů musí být pro nás 

hravé, musí být přizpůsobeny našim zákazníkům, 
naší cílové skupině, jít s trendem ekologie rozložitelnosti. 

Rozložitelný, recyklovatelný nebo z již použitých materiálů. 
Stejně jako ekologie našich obalů je pro nás důležitá i ekonomika celého 

obalového hospodářství. Proto spolupracujeme se společností Raja, která 
nám dodává všechny velikosti krabic, papírové pásky, výplně do krabic a pomáhají 

nám optimalizovat naše cash flow díky včasnému dodávání skladových zásob.

Stanislav Šareš

spoluzakladatel

Goodie
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Spotřebitelé stále častěji vnímají environmentální problémy, odmítají používat více obalů, než potřebují, a hledají 
způsoby, jak lépe nakládat s odpady, které vznikají při balení a zasílání objednávek. Obal by měl splňovat kritérium 
nižší spotřeby surovin během výroby a měl by být recyklovaný i recyklovatelný. Zejména pak prodejci, kteří se zamě-
řují na spotřebitelské skupiny, které trendem udržitelnosti takříkajíc žijí, kladou na obaly ještě větší důraz. Příkladem 
může být e-shop Goodie, který obaly nakupuje od společnosti Raja.  

I OBALY MUSÍ MÍT DOBROU KARMU

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Produkty 
s dobrou 
karmou
Společnost Goodie vznikla v  listopadu 
2018 a  vyvíjí potraviny, doplňky stravy, pří-
rodní kosmetiku bez chemických aditiv a s mi-
nimem ekologických dopadů. Svou produkci 
zaštiťuje sloganem Good Karma Products. V  únoru 
2019 spustila e-shop. „Naše produkty s dobrou karmou 
vyrábíme v souladu s přírodou tak, abychom uspokojili i ná-
ročnější požadavky našich zákazníků. Udržitelnost se potom 
celkově promítá v našem přístupu a ve filozofii celé naší firmy,“ 
říká Kristýna Durasová, zakladatelka Goodie.

Na cestě k udržitelnějšímu 
balení
Raja dodává obalová řešení (200 000 produktů) a skrze 26 
poboček je přítomna v 19 evropských zemích. „Očekávat 
můžeme boom alternativních, ekologičtějších obalů, 
k  jejichž rozvoji přispívají moderní technologie,” 
komentuje situaci na trhu Gabriela Fabianová, 
generální ředitelka společnosti Raja. Mezi 
typické příklad uvádí snahu nahrazovat 
plasty a  zmiňuje strečovou fólii, která 
je vyrobena ze stoprocentně přírod-
ních zdrojů a  je recyklovatelná 
na 82 %. Umožňuje balení 
křehkých předmětů, PET 
lahví nebo krabicových 
zásilek. 

VE ZKRATCE:

RAJA A GOODIE PÁTRAJÍ PO UDRŽITELNĚJŠÍM
 BALENÍ

Na základě podkladů společností Raja 
a Goodie zpracoval Stanislav D. Břeň

stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Bublinkovou fólii, kterou 
využívají v Goodie, tvoří 

LDPE fólie (70 mikronů) 
a kraftový papír (72 g/m2). 

Zákazníci Goodie 
upřednostňují obaly bez 
nebo s minimem plastu. 
E-shop je odebírá of 
firmy Raja.
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Firma Goodie nyní používá několik 
produktů z kategorie udržitelnějšího 

balení společnosti Raja, např.:  

◆ Bublinková fólie sestává z LDPE (70 mikoronů) 
a kraftového papíru (72 g/m2).

◆ Strečovou fólii tvoří z 45 g/m2 kraftový papír (certifikován 
PEFC) a má samolepicí vnitřní stranu; roztažitelnost podle 

výrobce dosahuje až 30 %.

◆ Papírová samolepicí páska (tloušťka 120 mikronů) je vyrobena 
z kraftového papíru bez chemické povrchové vrstvy, skleněných 

vláken a dalších výztuh a obsahuje lepidlo na bázi přírodního kaučuku. 
Je popisovatelná a recyklovatelná společně s krabicí. 

◆ Sáčky jsou vyrobeny z LDPE a podle výrobce tato fólie obsahuje 80 % recyklovaných 
materiálů.

◆ Recyklovatelná strečová fólie je vyrobena z LDPE (50 % recyklovaných 
materiálů) a dosahuje roztažitelnosti až o 120 %. 

◆ Recyklovatelná vázací páska je podle společnosti Raja tvořena 95 % 
recyklovatelného papíru a 5 % rostlinného lepidla. Lze ji aplikovat 

ručně nebo pomocí páskovacího stroje.

RAJA A GOODIE PÁTRAJÍ PO UDRŽITELNĚJŠÍM
 BALENÍ

Foto (3×): Goodie, Raja

Video přibližující obalová řešení 

společnosti Raja v e-shopu Goodie.

Další podrobnosti na: www.goodie.cz 

a www.rajapack.cz.

Samolepicí a pogumované papírové pásky nabízejí alternativu 
k polypropylenovým a PVC páskám. Lze je použít na široký 

sortiment dodávané kartonáže. Pásky mohou být recyklovány 
přímo s kartonovou nebo lepenkovou krabicí. Páska plní také 

bezpečnostní funkci v podobě „pečeti“, uvádí dodavatel, firma Raja.
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Když
zásilky z e-shopu

balí automat
Datart

20
kteří měli na starosti balení, 
nahradila linka Opera.

NA NÁVŠTĚVĚ

operátorů,

E-commerce dostala impuls díky pandemii. E-shopy musely vyexpedovat násobky balíků 
a je jisté, že zájem o internetové nakupování dramaticky nepoleví. Proto firmy investují 

do nových skladových technologií včetně balicích. Významnou investici 
realizoval prodejce Datart, který na podzim zprovoznil automatický 

balicí stroj Opera, díky němuž dokáže logistické centrum 
v Jirnech expedovat až tři miliony balení za měsíc.

Stanislav D. Břeň
stanislav.bren@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Stanislav D. Břeň
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Stroj má patentovaný 
způsob vysekávání lepenky 
na míru zboží, což zajišťuje 
nízkou spotřebu materiálu 
a minimalizuje odpad. 
Z odpadu navíc řeže malé 
kousky, které se dají využít 
jako výplňový materiál pro 
křehké zboží.
Jiří Hlávka
obchodní zástupce společ-
nosti Packung

„MIN
IM

ALIZACE 

ODPADU“

20 000

30
je maximální kapacita balicí linky 
(900 balíků za hodinu).

je maximální hmotnost 
balené zásilky.

ČÍSLA:

balíků denně

kg

 je návratnost investice při započítání 
mezd, nižších provozních nákladů 
a předpokládaného 20% růstu tržeb.

3roky
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svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Foto: Stanislav D. Břeň
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linky, má zhruba 8–10 
sekund pro naskládání 
zboží na dopravník. Může 
se stát, že zboží umístí chybně 
a zásilka se rozsype. Opera to au-
tomaticky detekuje a vykáže chybu. 
Když se následně zboží odebere, auto-
maticky se vyškrtne celá objednávka.

Veškeré další procesy už zvládne automat 
a úkony probíhají kontinuálně. Nejdříve se reali-
zuje výsek (délka a dvě šířky) a následuje lepení. 
Na dosud rozložený a  slepený přířez se auto-
maticky přiloží faktura, poté je umístěno zboží, 
krabice se předzavře, dochází k aplikaci lepidla 
na vrchní klopy, poté přijde uzavření a připravená 
zásilka opouští stroj. Zabalené zboží se ručně 
ukládá na různé palety podle toho, jaká přepravní 
společnost si zásilky přebírá. Datart chystá souvi-
sející investici, kdy bude odběr probíhat automa-
ticky pomocí dopravníkových systémů.

V  samotném automatu je rozmístěno sedm 
kamer a veškeré procesy v rámci zařízení může 
sledovat také operátor. Zařízení je propojeno na 
vyšší úroveň – systém SAP –, ze kterého přijímá 
klíčové informace. Stroj je plně uzavřený, což je 
výhoda z pohledu hlučnosti i bezpečnosti.

Společnost Packung uvádí, že v  Datartu byla 
Opera zprovozněna vůbec poprvé v Česku. „Stroj 
má patentovaný způsob vysekávání lepenky na 
míru zboží, což zajišťuje nízkou spotřebu mate-
riálu a minimalizuje odpad. Z odpadu navíc řeže 
malé kousky, které se dají využít jako výplňový 
materiál pro křehké zboží,“ říká Jiří Hlávka, ob-
chodní zástupce společnosti  Packung.

Proces od záměru zakoupit stroj po plnou im-
plementaci trval přibližně rok. Po úvodním zjiš-

ťování podmínek od dodavatelů v lednu 2021 
následoval běžný tendr. Pro výběrové ří-

zení byly důležité tři klíčové parametry: 

provozní ná-
klady, což před-
pokládá především 
efektivní ořez lepenky, 
ale také úsporné lepení; 
umístění stroje do stáva-
jícího layoutu (velmi sevřené 
prostory); možnost dalšího roz-
šíření. Výběr dodavatele provázela 
také referenční návštěva v Itálii. Na konci 
června loňského roku došlo k  podepsání 
smlouvy a definici kostumizačních požadavků. 
V září se uskutečnilo předání stroje, následoval 
zkušební a od prosince loňského roku pak ostrý 
provoz. Investice činila přibližně milion eur 
a při dvacetiprocentním růstu Datart počítá se 
zhruba tříletou návratností.

STROJ NAHRADIL DVACÍTKU 
OPERÁTORŮ
Investice do automatického balení 
se může vrátit s tím, jak rostou 
mzdové náklady. V  čase 
nejvyšší špičky – během 
listopadu a  prosince 
loňského roku – 
Opera zname-
nala náhradu 

Libor Křížka

ředitel logistiky

Datart

„Abnorm
ální tlak 

na logistiku a balení“

Pro investici do automatizovaného balicího 

stroje jsme se rozhodli v roce 2020, kdy jsme 

v pandemické době čelili enormnímu nárůstu 

online objednávek. To způsobilo obrovský 

tlak na logistiku, především na balení zásilek. 

Jen za listopad roku 2020 jsme zabalili stejný 

objem zboží jako za celý rok 2019.

D

AUTOMATIZACE 
BALENÍ B2C ZÁSILEK

§§§
Datart

Fotografie
 z návštěvy ve 

skladu Datartu najdete na 

LinkedInu Světa balení.

Datart pře    dstavuje jednoho z  nej-
větších prodejců spotřební elek-

troniky v  České i  Slovenské 
republice. Pouze v  tuzem-

sku provozuje více než 100 
prodejen. Společnost funguje na 

trhu od roku 1990. Posledních pět 
let je součástí skupiny HP Tronic, která 

zahrnuje značky Eta, Euronics, Hej.sk
nebo Kasa.cz, má 3000 zaměstnanců 

a v roce 2020 realizovala obrat ve výši 21 mi-
liard korun.

VĚTŠINA BALÍKŮ PŘES AUTOMAT
Od konce loňského roku Datart provozuje novu 
automatickou balicí linku, která zvládne více 
než 20 000 balíků denně, tedy až 900 boxů za 
hodinu. Stroj Panotec, který dodala společnost 
Packung, připravuje krabice z  lepenkového 
přířezu (tři vlny). Maximální rozměr krabice 
může být 600 × 500 × 440 mm, nejmenší pak 
200 × 150 × 50  mm. Díky tomuto rozsahu lze 

zabalit až 96 % veškerých B2C zakázek Da-
tartu. Pokud jsou splněny uvedené roz-

měrové parametry, lze zabalit zboží 
až do hmotnosti 30 kg.

Stroj dokáže balit v režimu jed-
nokusových i vícekusových 

balení. V  praktické ro-
vině to funguje tak, že 

operátor, který při-
pravuje zásilky 

na začátku 

60



dvacítky operátorů, kteří měli 
doposud na starosti balení. Většina 

z  nich byla převedena na jiné skladové 
operace i kvůli tomu, že na trhu panuje dlou-

hodobý nedostatek pracovních sil.

Investice má další fáze. Letos na jaře by mělo 
dojít k  výraznějšímu propojení se současnou 
skladovou technologií. V plánu je, aby jednoku-
sové zásilky, které jsou nyní baleny manuálně, 

vstupovaly do stroje automaticky. Tento 
krok zrychlí balení natolik, že bude možné 

posunout časový limit pro sběr ob-
jednávek od zákazníků v  daný den 

ze čtvrté odpolední na šestou 
večerní. Propojení s  interními 

systémy skladu doplní au-
tomatický tisk a  lepení 

přepravního štítku 
a také automatické 

vkládání nákup-
ních dokladů 

do balíků. 

Foto (3
x): S

ta
nislav D. B

řeň

Lepenky 
budou také 
p ř e d t i š t ě n é 
logem prodejce.

BEZ AUTOMATIZACE
TO NEJDE
Bez automatizace by se Da-
tart neobešel. Michal Prádl, logi-
stics project manager Datartu, říká, 
že se snaží automatizovat všechny 
procesy, které jsou jen možné. I  proto 
sklad v Jirnech v posledních letech aplikoval 
několik technologií: například OSR shuttle 
(od firmy Knapp) pro vysokohustotní 
skladování drobného zboží, čtyřpat-
rovou galerii pick to belt (posílá se 
na B2B dispatch; B2C zajišťuje 
zmiňovaná Opera), 3‚5  km 
dopravníků, VNA vozíky, 
spádové regály či au-
tomatické pásko-

vačky.
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linky, má zhruba 8–10 
sekund pro naskládání 
zboží na dopravník. Může 
se stát, že zboží umístí chybně 
a zásilka se rozsype. Opera to au-
tomaticky detekuje a vykáže chybu. 
Když se následně zboží odebere, auto-
maticky se vyškrtne celá objednávka.

Veškeré další procesy už zvládne automat 
a úkony probíhají kontinuálně. Nejdříve se reali-
zuje výsek (délka a dvě šířky) a následuje lepení. 
Na dosud rozložený a  slepený přířez se auto-
maticky přiloží faktura, poté je umístěno zboží, 
krabice se předzavře, dochází k aplikaci lepidla 
na vrchní klopy, poté přijde uzavření a připravená 
zásilka opouští stroj. Zabalené zboží se ručně 
ukládá na různé palety podle toho, jaká přepravní 
společnost si zásilky přebírá. Datart chystá souvi-
sející investici, kdy bude odběr probíhat automa-
ticky pomocí dopravníkových systémů.

V  samotném automatu je rozmístěno sedm 
kamer a veškeré procesy v rámci zařízení může 
sledovat také operátor. Zařízení je propojeno na 
vyšší úroveň – systém SAP –, ze kterého přijímá 
klíčové informace. Stroj je plně uzavřený, což je 
výhoda z pohledu hlučnosti i bezpečnosti.

Společnost Packung uvádí, že v  Datartu byla 
Opera zprovozněna vůbec poprvé v Česku. „Stroj 
má patentovaný způsob vysekávání lepenky na 
míru zboží, což zajišťuje nízkou spotřebu mate-
riálu a minimalizuje odpad. Z odpadu navíc řeže 
malé kousky, které se dají využít jako výplňový 
materiál pro křehké zboží,“ říká Jiří Hlávka, ob-
chodní zástupce společnosti  Packung.

Proces od záměru zakoupit stroj po plnou im-
plementaci trval přibližně rok. Po úvodním zjiš-

ťování podmínek od dodavatelů v lednu 2021 
následoval běžný tendr. Pro výběrové ří-

zení byly důležité tři klíčové parametry: 

provozní ná-
klady, což před-
pokládá především 
efektivní ořez lepenky, 
ale také úsporné lepení; 
umístění stroje do stáva-
jícího layoutu (velmi sevřené 
prostory); možnost dalšího roz-
šíření. Výběr dodavatele provázela 
také referenční návštěva v Itálii. Na konci 
června loňského roku došlo k  podepsání 
smlouvy a definici kostumizačních požadavků. 
V září se uskutečnilo předání stroje, následoval 
zkušební a od prosince loňského roku pak ostrý 
provoz. Investice činila přibližně milion eur 
a při dvacetiprocentním růstu Datart počítá se 
zhruba tříletou návratností.

STROJ NAHRADIL DVACÍTKU 
OPERÁTORŮ
Investice do automatického balení 
se může vrátit s tím, jak rostou 
mzdové náklady. V  čase 
nejvyšší špičky – během 
listopadu a  prosince 
loňského roku – 
Opera zname-
nala náhradu 

Libor Křížka

ředitel logistiky

Datart

„Abnorm
ální tlak 

na logistiku a balení“

Pro investici do automatizovaného balicího 

stroje jsme se rozhodli v roce 2020, kdy jsme 

v pandemické době čelili enormnímu nárůstu 

online objednávek. To způsobilo obrovský 

tlak na logistiku, především na balení zásilek. 

Jen za listopad roku 2020 jsme zabalili stejný 

objem zboží jako za celý rok 2019.

D

AUTOMATIZACE 
BALENÍ B2C ZÁSILEK

§§§
Datart

Fotografie
 z návštěvy ve 

skladu Datartu najdete na 

LinkedInu Světa balení.

Datart pře    dstavuje jednoho z  nej-
větších prodejců spotřební elek-

troniky v  České i  Slovenské 
republice. Pouze v  tuzem-

sku provozuje více než 100 
prodejen. Společnost funguje na 

trhu od roku 1990. Posledních pět 
let je součástí skupiny HP Tronic, která 

zahrnuje značky Eta, Euronics, Hej.sk
nebo Kasa.cz, má 3000 zaměstnanců 

a v roce 2020 realizovala obrat ve výši 21 mi-
liard korun.

VĚTŠINA BALÍKŮ PŘES AUTOMAT
Od konce loňského roku Datart provozuje novu 
automatickou balicí linku, která zvládne více 
než 20 000 balíků denně, tedy až 900 boxů za 
hodinu. Stroj Panotec, který dodala společnost 
Packung, připravuje krabice z  lepenkového 
přířezu (tři vlny). Maximální rozměr krabice 
může být 600 × 500 × 440 mm, nejmenší pak 
200 × 150 × 50  mm. Díky tomuto rozsahu lze 

zabalit až 96 % veškerých B2C zakázek Da-
tartu. Pokud jsou splněny uvedené roz-

měrové parametry, lze zabalit zboží 
až do hmotnosti 30 kg.

Stroj dokáže balit v režimu jed-
nokusových i vícekusových 

balení. V  praktické ro-
vině to funguje tak, že 

operátor, který při-
pravuje zásilky 

na začátku 
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cesy. Výběr paletizátoru však, stejně jako jakákoli jiná 
technologická investice, není úplně snadnou záleži-
tostí. Na druhou stranu již dávno neplatí, že auto-
matizovaná paletizace se vyplatí jen pro větší 
provozy, kde je vyžadován vysoký výkon.
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do prodejních regálů. Právě zde je logicky návaz-
ným krokem na automatizované balení auto-
matizovaná paletizace. To potvrzuje i dodavatel 
automatizační techniky M.A.S. Automation. Jed-
ním z nejzajímavějších projektů této společnosti 
pro letošní rok je paletizátor pro kombinovanou 
paletizaci jednotlivých sáčků různých velikostí 
a skupinových balení ve fólii nebo kartonu.

„Velkým tématem v automatizaci je robotizace, 
která významně rozšiřuje i  možnosti v  oblasti 
paletizace. Zároveň jsou tímto trendem odsou-
vány do pozadí další technologické možnosti, 
které mohou být pro zákazníka výhodnější, ať už 
paletizátor, velmi kompaktní sloupový pale-
tizátor nebo různé formy handlingu,“ říká 
Robert Pik, sales manager CEE spo-
lečnosti M.A.S. Automation. A  po-
kračuje: „Často se setkáváme 
s  tím, že zákazník v  první fázi 
poptává přímo paletizač-
ního robota a  o  jiném 
řešení ani neuvažuje. 
Jiné technické řešení 

může však mít klíčové 
výhody.“

Důvodů může být celá 
řada, ať už prostorové omezení, 

požadavky na výkon, přesné čtyř-
stranné centrování nebo nutnost bez-
pečné manipulace s citlivými výrobky. Příkladem 
může být manipulace se sáčky se sypkým obsa-
hem, které se mohou při robotické manipulaci 
deformovat, zatímco v paletizátoru jsou pouze 
přesouvány a  lépe si udrží původní tvar a  tím 
i stabilitu výsledné palety.

„Zvlášť výrobci, kteří doposud nemají ve svém 
závodu robotiku, si uvědomují, že s příchodem 
robotiky potřebují na toto zařízení také vyškole-
nou obsluhu, údržbu a ideálně i programátora. 
A to jsou lidé, kteří na trhu kriticky chybí. V pří-
padě jakéhokoli problému jsou pak odkázáni na 
externí servis, který je nákladný a v některých 
případech i  časově náročný. U  paletizá-
torů tento problém odpadá, neboť jsou 
postaveny na běžně dostupných 
komponentech a  řízeny běžným 
PLC,“ míní Robert Pik. Údržbu 
a  často i  případnou úpravu 
či opravu tak zvládne 
běžná elektroúdržba, 
což šetří náklady 
a pomáhá stabi-
litě výroby.

KOMPLEXNÍ AUTOMATIZACE 
S ROBOTEM
Automatizovaná robotická řešení paletizace za-
hrnují komplexní obsluhu paletizačního praco-
viště. Robotická paletizace vykazuje rok od roku 
stále větší zájem v  celé oblasti potravinářství 
a  počty instalovaných robotů v  oblasti paleti-
zace se neustále zvyšují. Automatizace přináší 
konzistentní zlepšení kvality, urychluje sběr 
a manipulaci a zvyšuje kapacitu díky zrychlení 

balicích postupů. Konečným výsledkem 
jsou nižší náklady a  lepší konkuren-

ceschopnost. Trendy z  pohledu 
technologie zahrnují vyšší za-

pojení inteligentních funkcí, 
jako jsou např. kamerové 

systémy, např. u  Fa-
nucu jde o  iRVision 

kamery 2D a 3D. Další 
trendy jsou tzv. bezplo-

tová otevřená pracoviště, 
kde je bezpečnost zajištěna 

pomocí elektronických zabezpe-
čovacích senzorů.

Paletizační roboty se stále častěji uplatňují 
jako součást komplexních automatizovaných 

linek. Fanuc představil případovou studii s pro-
ducentem vína Freixenet. Společnost v součas-
nosti používá 36 robotů, které se každým rokem 
podílejí na výrobě 185 milionů lahví vína a cavy. 
Roboty dokážou víno stáčet do lahví, bezpečně 
s  nimi manipulovat, paketovat a  následně je 
i ukládat na palety.

Na zakázkové projekty v oblasti průmyslové au-
tomatizace, zejména se specializací na konec 
výrobních linek, se zaměřuje Scott Europe 
(dříve Alvey). Vlastní paletizační řešení mohou 
zahrnovat end-of-line nebo multi-line paletizá-
tory, případně kombinace obou typů. I když se 

společnost věnuje i  robotické paletizaci, 
v  nabídce nechybí ani konvenční tech-

nologie. K řešením tohoto typu patří 
nový kontinuální paletizátor Alvey 

Pal 4.0 Continuous, který před-
stavuje ideální řešení pro 

linky o  výkonech od 40 
do 100 krabic/min. až 

9 vrstev/min. a  vý-
stupu až 90 palet 

za hodinu.

Automatická paletizace řeší v řadě 
firem nejenom urychlení pro-

vozu, ale často i dlouhodobý 
nedostatek pracovních sil. 

Ostatně již svou pod-
statou opakujících se 

jednoduchých manipulač-
ních operací je k náhradě pra-

covních sil přímo předurčena. 
V současnosti je navíc automatizo-
vaná paletizace hojně zmiňována 

v souvislosti s roboty, u kterých 
lze naprogramovat i složitější 

pohyby při sofistikovanější 
manipulaci se zbožím. 

Paletizátor se však 
zdaleka nerovná 

robotické ruce.

PALETIZÁTORY 
POMÁHAJÍ 

ŘEŠIT I PROBLÉMY 
S NEDOSTATKEM 

PRACOVNÍCH SIL
Každé odvětví, provoz či vyvíjený pro-

jekt má svá specifika a  ta by měla být při 
výběru vždy zohledněna. Častým impulsem 

k zavedení nové technologie byl dlouho výkon. 
Nyní se řada dodavatelů paletizátorů shoduje, 
že stále větší roli při rozhodování hraje nedosta-
tek pracovních sil či stoupající náklady na jejich 
mzdy. Technologie pracuje efektivně a přesně 
a nahrazuje tak manuální manipulaci. Automa-
tické řešení snižuje i případné riziko zranění při 
manuální paletizaci, které vyplývá z provádění 
opakující se monotónní práce.

Dalším velkým trendem je zvyšování variability 
balené produkce, tedy paletizace různých veli-
kostí krabic, případně kombinovaná paletizace 
boxů, trayů, skupinových balení ve fólii i jednot-
livých balení.

AUTOMATIZOVANÁ 
PALETIZACE 
A POTRAVINÁŘI

Především v  oblasti potravinářství 
a  spotřebního zboží se prosazuje trend 

tzv.  regálového balení (shelf-ready 
packaging), tedy balení do kartonů 

či tray určených přímo k umístění 

Foto: M.A.S. Automation
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Právě k  jednoznačné identifikaci logistických 
jednotek slouží SSCC kód (Serial Shipping Con-
tainer Code – sériové číslo logistické jednotky). 

Takto označena může být paleta, krabice 
nebo kontejner, který slouží k  přepravě 

zboží například v námořní dopravě. Se-
jmutím tohoto kódu čtečkou třeba 

z palety může příjemce okamžitě 
ve svém systému potvrdit 

příjem zboží. Ví totiž, co 
přesně je na dané paletě, 

a může to bez rozbalování 
a kontrol okamžitě naskladnit.

PROPOJENÍ S EDI ROZŠIŘUJE 
PŘÍNOSY

Významným benefitem značení SSCC 
kódy je pak i  skutečnost, že je lze propojit 

s EDI komunikací. „Když začnu mít pořádek ve 
skladu a budu přesně vědět, jaké zboží či jaká 
šarže mi na které paletě leží, tak proč to rovnou 
nesdílet?“ klade řečnickou otázku David Reichel, 
solution architect ve společnosti Grit.

Vedle toho, že na paletě je unikátní identifikace 
pomocí SSCC, může následně v rámci EDI fun-
govat avízo DESADV, které obsahuje přesné 
rozdělení zboží po jednotlivých paletách „Od-

běratel pak může přesně vědět, na které paletě 
je které zboží z  celé dodávky, případně pokud 
dodavatel tyto informace sdílí tak také to, jaká 
jsou sériová čísla, šarže nebo exspirace daného 
zboží na konkrétní paletě,“ vysvětluje David 
 Reichel.

CESTA K EFEKTIVITĚ
Míra uplatnění SSCC kódů v logistice, třeba právě 
ve spojení s  EDI zprávou DESADV, je značná. 
„Větší odběratelé nebo logistické firmy pro-
stě s  rostoucím počtem svých dodávek, které 
jsou pořád větší (dodavatel dodává více palet), 
a s rostoucím počtem kamionů, které narážejí 
na omezený počet kapacit ramp a závozových 
oken, chtějí a  musí zefektivňovat,“ pozname-
nává dále David Reichel. Možnost přijmout 
najednou celou paletu nebo zrychlit odbavení 
kamionu je pro firmy z hlediska konkurenční vý-
hody bezpochyby přitažlivá.

Logicky je to důležité především pro velké 
hráče, mimo jiné v  odvětví retailu, FMCG 
a e-commerce. Pro odběratele, který od doda-
vatelů bere po přepravce či jedné paletě, to tak 
velký význam mít nemusí – v takovém případě 
odběratel i při využití EDI ví, že přepravka nebo 
paleta má to, co je na daném DESADV. „Jakmile 

NOVINKY Z LOGISTIKY

O logistické jednotce označené jedinečným 
SSCC kódem mají uživatelé přesný pře-
hled v průběhu celého jejího pohybu 
dodavatelským řetězcem. Jed-
ním pípnutím, které oznámí 
správné sejmutí čárového 
kódu, ji ve svém systému 
okamžitě zaevidují.

P

SSCC KÓDY ZLEPŠUJÍ 
DOHLEDATELNOST 
ZBOŽÍ V ŘETĚZCI

Pavla Majerová
head of logistic 
services & 
development 
logistics, makro 
Cash & Carry ČR

„ÚSPORA ČASU ZEJMÉNA 
U HETEROGENNÍCH 
PALET“
Výhodou SSCC kódů je bezesporu elek-
tronický přenos informací a úspora času 
při samotném příjmu, kdy ve spojení 
s  elektronickou avizací od dodavatele 
není nutné například informace o trvan-
livosti zadávat ručně, ale postačí namát-
ková kontrola, včetně množství. Toto 
významně šetří čas především u  hete-
rogenních palet.

David Čapek
 david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz
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je však dodávka na více pale-
tách, tak to bez SSCC va-

rianty DESADV nebo 
bez rozebrání palety 

nezjistí,“ připomíná 
David Reichel.

„Poptávka po konzultacích 
k využití SSCC aktuálně roste. Do-

tazy pocházejí nejčastěji od on-line 
obchodníků, respektive jejich dodava-

telů. Důvod je nasnadě. Během pande-
mie se zvýšily objemy zboží a  jejich obrátka 

u  e-shopů. E-taileři objevují výhody využívání 
SSCC kódů ve svých skladech a  v  přepravě,“ 
popisuje aktuální situaci Michael Šimek, mana-
žer GS1 Barcodes v  organizaci GS1 Czech Re-
public. Tyto společnosti v dnešní době nezřídka 
zvažují možnosti automatizace, implementují 
EDI komunikaci a vyzývají své partnery k zasílání 
zprávy DESADV.

SPRÁVNÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ 
U DODAVATELE I PŘÍJEMCE
Jaké jsou předpoklady pro zmíněné efektivní 
využití SSCC kódů, např. právě ve spojení se 
zprávou DESADV? Obchodní partneři musí mít 
nasazenu EDI komunikaci, dále pak dodava-
tel musí být schopen dát dohromady správný 
obsah. „Pokud to nemá být ruční činnost, která 
mu přidělává práci, tak potřebuje svou expedici 
řídit a mít WMS, aby věděl, co přesně bude expe-
dovat a co je či bude na které paletě,“ podotýká 
David Reichel. Příjemce pak opět musí umět 
správně zpracovat uvedené informace a samo-
zřejmě překonat úvodní bariéru, tedy že není 
nutné každou paletu rozbalovat.

Ovšem i pro malé dodavatele bez WMS systému 
jsou na trhu různá „menší“ EDI řešení, například 
jako služba v cloudu. S jejich pomocí je možné 
SSCC dodací list vytvořit.

ELEKTRONICKÝ DODACÍ LIST A PŘÍJEMKA
Výhodou včasného doručení zprávy DESADV 
je okamžitá reakce odběratele. „Příjemce má 
možnost rezervovat vykládací rampu pro ka-
mion, přiřadit paletám konkrétní místo ve skladu 
nebo evidovat data za účelem vysledovatelnosti 
zboží,“ vypočítává Michael Šimek.

Na tento elektronický dodací list může navazovat 
elektronická příjemka, zpráva RECADV. Ta slouží 
k potvrzení fyzického příjmu zboží. S její pomocí 
se dají řešit případné nesrovnalosti v  dodávce 
zjištěné porovnáním objednaného, dodaného 
a přijatého množství. Zpráva se vystavuje po fy-
zickém příjmu a kontrole zboží příjemcem v ča-
sové lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

Přínosy zavedení a provázání EDI zpráv DESADV 
a RECADV jsou rozsáhlé. „Uživatelé mohou efek-
tivněji plánovat přejímky a kapacity skladových 
prostor, zpřesnit kontroly při příjmu a ihned re-
agovat zpětnou vazbou. Finanční oddělení oce-
ňují okamžitou možnost fakturace na základě 
potvrzení příjmu zboží. Díky rychlejšímu řešení 
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rozdílů zjištěných při příjmu zboží je následně 
urychlená i  likvidace jednotlivých faktur,“ do-
dává Michael Šimek.

UŽITEČNÝ NÁSTROJ V PRAXI
Jak uvádí kupříkladu Plzeňský Prazdroj, všechny 
palety s produkty této tuzemské pivní jedničky 
jsou označeny SSCC kódy podle standardu GS1. 
Hlavní výhodou je podle Denise Milfaita, ma-
nažera distribuce Plzeňského Prazdroje, efek-
tivita a  rychlost příjmu zboží. „Naši zákazníci 
mají k dispozici avízo o dodání, které se shoduje 
s kódem na paletě. Kromě základních údajů jako 
druh zboží a jeho množství obsahuje i informaci 
o datu exspirace zboží, což je z pohledu zákaz-
níka pro efektivní příjem nezbytná informace,“ 
potvrzuje Denis Milfait. Díky tomu dokážou zá-
kazníci zboží přijmout rychleji a pomáhá jim to 
následně i v jejich interní logistice.

SSCC kódy využívá intenzivně rovněž řetězec 
makro. „Většina našich dodavatelů nám dopředu 
avizuje a zasílá informace o každé paletě, zboží, 
množství i  trvanlivosti. Díky tomu můžeme vy-
užívat zrychlený proces na příjmu zboží, který 
zvyšuje přesnost a šetří čas jak náš, tak dodava-
tele. Tam, kde nám informace chybí, si vytváříme 
SSCC sami, abychom měli pod kontrolou i další 
následné procesy,“ přibližuje Pavla Majerová, 
head of logistic services & development logistics 
ve společnosti makro Cash & Carry ČR.

„Každá paleta, kterou odesíláme z našeho dis-
tribučního centra na prodejny, je již v  dnešní 
době opatřena SSCC kódem s  naší číselnou 
řadou,“ pokračuje Pavla Majerová. Řetězec 
tak má naprosto přesný přehled, jaké zboží, 
v jakém množství i s jakou trvanlivostí odesílá, 
a  to i  díky propojení se svým WMS a  využití 
standardů GS1.

„PŘÍJEM VŠECH VÝROBKŮ 
NA PALETĚ JEDNÍM SKENEM“
Velkou část naší produkce dodáváme přímo na outlety našich zákaz-
níků v režimu DSD (direct store delivery), kde téměř všechny dodávky 
jsou realizovány prostřednictvím mixovaných palet obsahující až 15 
různých druhů zboží. Z  důvodu zefektivnění příjmu zboží v  těchto 
provozovnách připravujeme projekt označování těchto mixovaných 
palet SSCC kódy tak, aby zákazník mohl paletu přijmout pouze jedním 
skenem pro všechny výrobky na paletě, a systémově na pozadí se 
přiřadí veškeré informace včetně již zmiňované exspirace v dopředu 
zaslaném avízu o dodání. Tímto bychom chtěli nahradit dlouhotrva-
jící stávající proces příjmu, který probíhá naskenováním EAN kódu 
u každého druhu zboží a ručním zadáním exspirace.

Michael Šimek
manažer GS1 
Barcodes
GS1 Czech Republic

„HLAVNÍ ZÁSADY PRO 
PŘIDĚLOVÁNÍ SSCC“
SSCC kód přiděluje ten, kdo logistickou 
etiketu sestavuje. Pokud má společ-
nost svůj sklad v  zahraničí, kde je re-
gistrována u tamní členské organizace 
GS1, přiděluje SSCC kód ze své číselné 
řady s  prefixem daného státu. SSCC 
je jediný povinný údaj, který musí být 
vždy uveden na logistické etiketě. V pří-
padě, že SSCC označuje nehomogenní 
mixovanou paletu, budou všechny in-
formace o  produktech, počtech, šar-
žích a datech zaslány prostřednictvím 
elektronického dodacího listu, EDI 
zprávy DESADV. Každá paleta musí mít 
přiděleno jedinečné SSCC formou po-
řadového číslování. Nesmí dojít k tomu, 
že by firma měla dvě nebo více logistic-
kých jednotek se shodným SSCC. Opa-
kované využití již přiděleného SSCC 
je možné nejdříve jeden rok po jeho 
vydání. SSCC umožňuje firmám sdílet 
další informace o  logistické jednotce. 
Tato data lze poslat prostřednictvím 
elektronického dodacího listu, zprávy 
DESADV, před fyzickou expedicí logis-
tické jednotky.

Denis Milfait
manažer distribuce
Plzeňský Prazdroj
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Právě k  jednoznačné identifikaci logistických 
jednotek slouží SSCC kód (Serial Shipping Con-
tainer Code – sériové číslo logistické jednotky). 

Takto označena může být paleta, krabice 
nebo kontejner, který slouží k  přepravě 

zboží například v námořní dopravě. Se-
jmutím tohoto kódu čtečkou třeba 

z palety může příjemce okamžitě 
ve svém systému potvrdit 

příjem zboží. Ví totiž, co 
přesně je na dané paletě, 

a může to bez rozbalování 
a kontrol okamžitě naskladnit.

PROPOJENÍ S EDI ROZŠIŘUJE 
PŘÍNOSY

Významným benefitem značení SSCC 
kódy je pak i  skutečnost, že je lze propojit 

s EDI komunikací. „Když začnu mít pořádek ve 
skladu a budu přesně vědět, jaké zboží či jaká 
šarže mi na které paletě leží, tak proč to rovnou 
nesdílet?“ klade řečnickou otázku David Reichel, 
solution architect ve společnosti Grit.

Vedle toho, že na paletě je unikátní identifikace 
pomocí SSCC, může následně v rámci EDI fun-
govat avízo DESADV, které obsahuje přesné 
rozdělení zboží po jednotlivých paletách „Od-

běratel pak může přesně vědět, na které paletě 
je které zboží z  celé dodávky, případně pokud 
dodavatel tyto informace sdílí tak také to, jaká 
jsou sériová čísla, šarže nebo exspirace daného 
zboží na konkrétní paletě,“ vysvětluje David 
 Reichel.

CESTA K EFEKTIVITĚ
Míra uplatnění SSCC kódů v logistice, třeba právě 
ve spojení s  EDI zprávou DESADV, je značná. 
„Větší odběratelé nebo logistické firmy pro-
stě s  rostoucím počtem svých dodávek, které 
jsou pořád větší (dodavatel dodává více palet), 
a s rostoucím počtem kamionů, které narážejí 
na omezený počet kapacit ramp a závozových 
oken, chtějí a  musí zefektivňovat,“ pozname-
nává dále David Reichel. Možnost přijmout 
najednou celou paletu nebo zrychlit odbavení 
kamionu je pro firmy z hlediska konkurenční vý-
hody bezpochyby přitažlivá.

Logicky je to důležité především pro velké 
hráče, mimo jiné v  odvětví retailu, FMCG 
a e-commerce. Pro odběratele, který od doda-
vatelů bere po přepravce či jedné paletě, to tak 
velký význam mít nemusí – v takovém případě 
odběratel i při využití EDI ví, že přepravka nebo 
paleta má to, co je na daném DESADV. „Jakmile 

NOVINKY Z LOGISTIKY

O logistické jednotce označené jedinečným 
SSCC kódem mají uživatelé přesný pře-
hled v průběhu celého jejího pohybu 
dodavatelským řetězcem. Jed-
ním pípnutím, které oznámí 
správné sejmutí čárového 
kódu, ji ve svém systému 
okamžitě zaevidují.

P

SSCC KÓDY ZLEPŠUJÍ 
DOHLEDATELNOST 
ZBOŽÍ V ŘETĚZCI

Pavla Majerová
head of logistic 
services & 
development 
logistics, makro 
Cash & Carry ČR

„ÚSPORA ČASU ZEJMÉNA 
U HETEROGENNÍCH 
PALET“
Výhodou SSCC kódů je bezesporu elek-
tronický přenos informací a úspora času 
při samotném příjmu, kdy ve spojení 
s  elektronickou avizací od dodavatele 
není nutné například informace o trvan-
livosti zadávat ručně, ale postačí namát-
ková kontrola, včetně množství. Toto 
významně šetří čas především u  hete-
rogenních palet.

David Čapek
 david.capek@atoz.cz

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni.cz
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INFORMACÍ O ZÁSILCE

K hlavním požadavkům na obalová 

řešení pro námořní přepravu zásilek 

patří bezpečnost a udržitelnost.

I OBALY MUSÍ MÍT 

DOBROU KARMU

E-shop Goodie ve 

spolupráci se společností 

Raja hledá nové možnosti 

udržitelného balení. 
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FuturePack: Zaostříme 
na budoucnost balení

PARTNER 
E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

POD ZÁŠTITOU: PARTNEŘI NÁPOJŮ:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI: ZLATÍ 
PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ORGANIZÁTOR:

PARTNER 
WORKSHOPU:

SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

SPECIÁLNÍ PARTNER:

Děkujeme partnerům, kteří se připojili k jubilejnímu 10. ročníku jako první:

Technologie postupuje bleskovou rychlostí a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi je však ještě 
hodně dlouhá cesta. Obaly se musí jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější při prodeji produktů, 
lepší jako zdroj informací pro spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objednávat a vyrábět. S rychlostí, 
kterou se svět pohybuje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozšířená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte se k nám 
na jubilejním 10. ročníku kongresu OBALKO, největšího setkání obalových profesionálů ve střední Evropě, 
a společně zaostříme na budoucnost balení.
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